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نموم 140مالک 

یبیغ قشاع  140تاملک 

مالسلا هیلع  یلع  لیاضف  یف  يّرد  141بکاوک 

141همانرثوک

142همانرثوک

بئاصملا 142بکوک 

دارم 142يایمیک 

امن 142یتیگ 
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قیاقح 143نشلگ 

تریح 144نشلگ 

ارهز 144نشلگ 

ادهش 145نشلگ 

ادهش 145نشلگ 

ادهش 145نشلگ 

نیرهاطلا 145تاعمل 

تاربعلا 146ولول 

146هدکمتام

يرابدور لدیب  147يونثم 

یتبرت 147يونثم 

ینید یسامح  147يونثم 
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یلع یب  مساق  148يونثم 
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زورفا 149سلجم 

نیرحبلا 149عمجم 

ءاکبلا 150عمجم 

قاّشعلا 150عمجم 

( هلمح هلمکت  هب  روهشم  :) يرفنضغ 151هبراحم 

داوفلا 151قرحم 

151همانراتخم

151همانراتخم

151همانراتخم

152همانراتخم

152همانراتخم

152همانراتخم

153همانراتخم

153همانراتخم

153همانراتخم

154همانراتخم

154همانراتخم

154همانراتخم

154همانراتخم

154همانراتخم

155همانراتخم

یثارملا 155رصتخم 

همکحلا 155ۀسردم 

هینیسح 156هلحرم 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 189زکرم  هحفص 18 

http://www.ghaemiyeh.com


ءادهشلا ءاثر  یف  ءارغلا  156حابصم 

همان 156یفطصم 

همان 156تبیصم 

همان 157تبیصم 

همان 157تبیصم 

همان 157تبیصم 

. تیزعت رد  157يونثم 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  ترضح  157تازجعم 

158موظنم

صاخ 158تازجعم 

هلا هیلعو و  هللا  یلص  لوسر  صاخ  158تازجعم 

مالسلا هیلع  یلع  یضترم  نادرم  هاش  158هزجعم 

يوبن 159تازجعم 

هلاو هیلع  هللا  یلص  یفطصم  159هزجعم 

ةداهّشلا 159جارعم 

نیماضملا 159جارعم 

همان 160جارعم 

همان 160جارعم 

همان 160جارعم 

همان 160جارعم 

همان 161جارعم 

همان 161جارعم 

همان 161جارعم 

همان 162جارعم 
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همان 162جارعم 

ءادهّشلا 162دهشم 

راربالا 162تاماقم 

ینیسح 163تاماقم 

ینیسح 163تاماقم 

يدورمب 163بنذم 

164لتقم

164لتقم

راربالا 164بقانم 

راهطالا تیبلا  لها  یبّنلا و  حدم  یف  رارب  الا  164بقانم 

يردیح 164بقانم 

يوضترم 165بقانم 

يوضترم 165بقانم 

مظن 165بقانم 

بقانملا قیاقح  زا  166بختنم 

هیادهلا 166جهنم 

یهانپ تلاسر  ترضح  166دولوم 

لوسر 167دولوم 

فیرش 167دولوم 

167هماندولوم

167هماندولوم

167هماندولوم

همان 168یبن 

همان 168یبن 
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همان 168یبن 

نیملسملا 169تاجن 

ناد 169سگرن 

همان 169بسن 

همان 170بسن 

همان 170بسن 

رشع يداح  باب  171مظن 

بولقلا 171طاشن 

ءاسک ثیدح  171مظن 

ءاسک ثیدح  171مظن 

ءادهشلا ۀضور  172مظن 

لیامشلا 172مظن 

ءادهّشلا 172مظن 

یهلا 172همغن 

173راونالارون

173همانرون

173همانرون

موظنم 174تابجاو 

تداهش 174هعقاو 

البرک 175هعقاو 

البرک 175هعقاو 

هلاو هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  ترضح  175فصو 

همان 175تافو 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  هب  هّیوبن  175يایاصو 
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همان 176تیصو 

البرک 176هعقو 

همان 176تیالو 

همان 177تیالو 

دنب 177تفه 

دنب 177تفه 

يردیح ناوخ  177تفه 

همان 178نویامه 

رثوک همشچرس  هب  ات  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  178هارمه 

مالسلا هیلع  نیسح  ترضح  هلاس  دصیس  رازه و  179راگدای 

دنب 179هدزای 

همان 179بوسعی 

همان 179بوسعی 

همان 179بوسعی 

همان 180بوسعی 

اخیلز 180فسوی و 

[ عبانم ]183

زکرم 187هرابرد 
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یسراف ینید  ياه  هموظنم  یفیصوت  تخانش  مان 

باتک تاصخشم 

1315 اضردمحم ، لصحم ، دشار  هسانشرس :
لصحم دشار  اضردمحم  یسراف / ینید  ياه  هموظنم  یفیصوت  تخانش  مان  روآدیدپ : مان  ناونع و 

.1389 رشن ، هب  تکرش  يوضر ، سدق  ناتسآ  دهشم ، رشن : تاصخشم 
164 ص. يرهاظ : تاصخشم 

1207 يوضر ؛) سدق  ناتسآ  تاراشتنا   ) رشن هب  تسورف :
978-964-02-1523-4 کباش :

اپیف یسیون : تسرهف  تیعضو 
همانباتک تشاددای :

یسانشباتک دقن -- خیرات و  یسراف -- رعش  عوضوم :
یسانشباتک دقن -- خیرات و  یبهذم -- رعش  عوضوم :

(. يوضر سدق  ناتسآ  تاراشتنا   ) رشن هب  تکرش  هدوزفا : هسانش 
ZV155/1389 2ن2ر هرگنک : يدنب  هدر 

8 اف 1/009016 ییوید : يدنب  هدر 
2032495 یلم : یسانشباتک  هرامش 
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راتفگشیپ

[ هیثرم ]

نیرت هدـمع  تسا  یکتم  رادـیاپ  يرواب  رب  دریگ و  یم  هیاـم  يوق  یفطاـع  هنیمز  کـی  زا  هک  زیگناروش  ساـسحا و  رپ  تسا  يرعـش  هیثرم 
نیا رد  مه  ییانعم  یـشریذپ  ياه  هبذاج  نیرتمهم  هک  تسا  تیمولظم  تیناقح و  يداقتعا ، یمومع  ياه  هراوگوس  ندورـس  رد  اه  هزیگنا 

تانونکم نایب  رد  هک  دـنا  قیقر  يا  هفطاع  اـب  ساـسحا  رپ  لد ، هداـس  یناـمدرم  بلغا  اـه  هراوگوس  نیا  ناگدنیارـس  تسه . يرعـش  هنوگ 
، ناج زا  دنا ، هتخاس  ترخآ  يراگتـسر  هیامتـسد  ار  نید  ناگرزب  تیمولظم  نایب  هکلب  دنرادن  ماقم  هاج و  ای  مان  نان و  يادوس  دوخ  ریمض 

. دننک يراج  ار  ناشکشا  دنزیر و  ورف  ناقاتشم  ياهلد  رب  ار  ناشراکشآ  ناهنپ و  جنر  تبرغ و  مغ  ات  دنراذگ  یم  هیام 
نیا هیام  ناج  تسا . راکـشآ  ًالماک  كاـپ ، ساـسحا  يوق و  هفطاـع  نیا  ناـیب و  رد  تقادـص  نیا  مه  يدرف  ياـه  هیثرم  شیارـس  رد  یتح 

مهم و ياهفدـه  زا  هک  تسا  يداقتعا  یموق و  یگداوناخ ، ياهیگرزب  اهتلیـضف و  درک  داـی  تیناـقح ، تیمولظم و  رب  هوـالع  اـه  هراوگوس 
یـشزیگنا ياه  هبذاج  نیرتمهم  زا  نینچمه ، تسا . ناگدنونـش  ناگدنناوخ و  ياه  هفطاع  بذـج  بلج  رد  هدـمع  لماوع  زا  رعـش و  یلک 

. دنک قیوشت  دشاب و  رگیرای  هدمع  ياهفده  هب  ندیسر  گرزب و  ياهراک  ماجنا  رد  ار  اهناسنا  دناوت  یم  هک  تسا 
دوخ ریثأت  باتزاب  دوش  رثأتم  نوچ  و  تسا ، یفطاع  ساسح و  يدوجوم  ناسنا  هک  ارچ  تسناد  ربارب  رـشب  رمع  اب  ناوتب  ار  هیثرم  رمع  دیاش 

. دهد یم  ناشن  هجو  نیرتراکشآ  هب  ار 
دسیون : یم  بابلالا  بابل  رد  یفوع 

دوخ زیزع  دنزرف  یتقو  هیلع - همالس  هّللا و  تاولص  - دوب یفو  هفیلخ  یفص و  یمدآ  دیشک  مظن  کلس  رد  ار  نخس  رد  هک  یسک  نیتسخن  »
، تفای هتشک  ار  لیباه 
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تفرگ رویز  رد  ار  هراسخر  کشا ، باشوخ  رهوگ  هب  تمصع  رد  نآ  تاوف  رد  تشگ ، ناور  وا  هدید  زا  بآ  تفرگ و  هنابز  شلد  شتآ 
: درک هحون  دوخ  دنزرف  رب  راعشا  نیدب  دیناشوپ و  مظن  سابل  ار  تایبا  نیا  درک و  زوسلد  ياه  هحون  درد  نابز  هب  و 

ٌحیبق ٌّربَغُم  ِضرالا  ُهجو  و  اهیلع ***  نَم  ُدالبلا و  ِتریّغت 
حیلملا ِهجولا  ۀشاَشب  َّلق  َو  ِنول ***  ٍمعط و  ِيذ  ٌلک  ّرَیغت 

1335،18، یفوع
هک ار  وا  هنازوسلد  ياه  هحون  یفوع  هتفگ  هب  راچان  مینادب ، مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  هدورسار  هنادنمرنه  یـضورع  رعـش  نیا  میهاوخنرگا 

نیلوا اـب  دروخرب  رد  ناـسنا  نیلوا  هک  میریذـپب  مینادـب و  نکفا  وترپ  شا  هراـسخر  رب  ار  کـشا  رهوگو  مینک  رواـب  هدـش  ادا  درد  ناـبز  هب 
. تسا هتخادرپ  یناوخ  هیثرم  هب  شوخان  دادیور 

([ انعم رابتعا  هب   ) اه هراوگوس  ياه  هنوگ  ]

هراشا

: دراد توافتم  ياه  هنوگ  عوضوم ، انعم و  رابتعا  هب  اه  هراوگوس 

يروتسد ای  يدرف  - 1

دنویپ اهنآ  اب  رعاش  هک  تسا  یناسک  رب  يرازگهودنا  اهنآ  ندورـس  زا  فده  هک  تسناد  يروتـسد  ای  يدرف  دیاب  لیلد  نیا  هب  ار  هنوگ  نیا 
ییاه هیثرم  هنوگ ، نیا  نیرت  هدـمع  دـناد . یم  هودـنا  نایب  هب  فّظوم  ار  دوخ  نآ ، ریغ  تمعن و  قح  تهج  زا  ای  دراد  یـساسحا  یفطاـع و 

. دنا هدورس  ناگرزب  ای  ناریزو  ناهاش ، يانث  رد  نارعاش  هک  تسا 
کیربت و وا  نیـشناج  هب  هتـشذگ ، رد  ياثر  رب  هوالع  دراوم  يرایـسب  رد  دـنک و  یم  هدافتـسا  یـشیاتس  رازبا  زا  راعـشا  هنوگ  نیا  رد  رعاش 

. دیوگ یم  تینهت 
یناماس و دمحا  نب  رـصن  تیزعت  رد  هک  تسا  مراهچ  نرق  رعاش  ینجنبر  رعـش  هدمآ ، اهباتک  رد  عون  نیا  زا  هک  ییاه  هنومن  نیرت  نهک  زا 

: تسوا دنزرف  حون  تینهت 
داز خرف  تسشن  یهاشداپ  داژن ***  بوخ  تشذگ  یهاشداپ 
داشلد نایناهج  هتسشن ، نیز  نیگمغ ***  ناینامز  هتشذگ ، ناز 
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داد دمآ ، دزیا  ام ز  رب  هچ  ره  وگب ***  لقع و  مشچ  هب  نونکا  رگنب 
داهنب وا  ياج  هب  یعمش  زاب  تشادرب ***  ام  شیپ  یغارچ ز  رگ 

دادب شیوخ  داد  زین  يرتشم  درک ***  ادیپ  شیوخ  سحن  لحز  رو 
67 ، 1351 یقایس ، ریبد 

دنک یم  فوطعم  هتشذگ ، رد  نیـشناج  هب  ار  دوخ  هجوت  هدمع  رعاش  رگا  تسا و  يدادرارق  ای  یقافتا  ياضاقت  هیاپ  رب  اه  هیثرم  نیا  هضرع 
. تسا یمسر  ای  یتنس  دتس  داد و  نیمه  ساسارب 

ای هدنونش  ندرک  هجوتم  نآ  ندروآ  زا  ضرغ  دنیشن و  یم  بیبشت  لّزغت و  ياج  هب  هک  دراد  يا  همدقم  یشیاتس  دیاصق  دننام  اه  هیثرم  نیا 
رد تیمها  بسانت  هب  همدقم  نیا  تیفیک  یگنوگچ و  تسا . ریثأت  تدش  رثأت و  راهظا  يارب  وا  ندرک  هدامآ  عوضوم و  تیمها  هب  هدـنناوخ 

. تسا يربخ  ییاور و  ای  یفیصوت  يرنه و  دنلب ، هاتوک ، وا : تیعقوم  ماقم و  هتشذگ و 
ياه هبذاـج  زا  دیارـس و  یم  دوخ  هدیـصق  همدـقم  رد  تیب  زا 30  شیب  دـنک ، یم  يرگ  هحوـن  دوـمحم  گرم  رد  یتـقو  یناتـسیس  یخرف 

مه ار  دوخ  يرعاش  ماقم  نمـض  رد  دزاس ، يراج  ار  ناشنامـشچ  کـشا  دـنک و  ریخـست  ار  ناگدنونـش  لد  اـت  دریگ  یم  کـمک  فلتخم 
: دنک رتراوتسا  ناگدنامزاب  هاگشیپ  رد  ار  دوخ  تیعقوم  دیامنب و 

راک هدش  نوگرگد  لاسما  هک  تسداتف  هچ  راپ ***  مدید  نم  هک  تسا  نامه  هن  نینزغ  رهش 
راگف حور  دنک  هک  یشورخ  گناب  هحون و  شورخ ***  گنابرپ و  هحون و  رپ  منیب  اه  هناخ 

راوس لیخ  زا  ششوج  همه  شوج و  رپ  همه  يوک ***  رساترس  شروش و  رپ  منیب  اهیوک 
90 ، 1349 یخرف ، ناوید 

ار ییاههار  و  دنیرگ ، یم  هتـشادرب و  شورخ  اهنآ  رد  كدوک  نز و  درم و  هک  دروآ  یم  رظن  رد  ار  ییاه  هناخ  اهیوک و  اه ، فیـصوت  نیا 
. تسین نکمم  اهنآ  زا  ندرک  رذگ  ناگدایپو ، ناراوس  ششوج  زا  هک  دنک  یم  مّسجم 

اب هدرک و  اهر  اهخاک  نامشتحم  هدز ، رد  رب  لفقو  هتسب  رد  اهناکد  تسا و  یلاخ  اهرازاب 
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: دنا هتفرگ  ناتسراش  هار  نوخ  هساک  نوچ  ییاهمشچ 
رامسم کی  ره  هدز  رد  رب  هتسب و  رب  همه  ناکد ***  ياهرد  مدرم و  یب  منیب  اه  هتسر 

راب ناتسراش  هب  هدرب  ضبَر  رسکی ز  همه  نامشتحم ***  زا  هتخادرپ  منیب  اهخاک 
رانلگ گنر  هب  هبانوخ ، هدرک ز  اهمشچ  نانز ***  نوچمه  نانز  يور  رب  منیب  نارتهم 

رازن هتشگ  مغو  ترسح  زا  مغ و  رپ  اهمشچ  هدش ***  همیسآ  رس  هتشگ ، رس  منیب  يرکشل 
، شسرپ دنچ  حرط  اب  دنک و  یم  هراشا  هدز  متام  ياه  هرهچ  هب  هنادنمرنه  یتافتلا  اب  سپس 

: دیامن یم  وگزاب  رتشیب  ار  هتشذگ  رد  تیمها 
؟ راید رهش و  نیا  رب  تسا  هداهن  يور  ینمشد  ازغ *** ؟ دماین ز  زاب  کلم  لاسما  رگم 

91 نیشیپ ، یخرف ،
: دروآ یم  مشچ  رد  هعقاو  نیا  زا  ار  دوخ  هودنا  اهیزاس ، هدامآ  نیا  زا  سپ 

راوخ دزیر  نیمز  ریز  رد  يراخ  ره  وچمه  کلم ***  دومحم  وچ  هک  اغیرد  ادرد و  هآ و 
راذگب يداش  هب  زور  بش و  ناشنب و  روش  تسدش ***  روش  بغش و  رپ  ناهج  هک  اهاش  زیخ 

91 نیشیپ ، یخرف ،
هضرع دیارس  یم  هک  يراعشا  تروص  نآ  رد  دشاب  هتشاد  یفطاع  ای  ینوخ  دنویپ  هتشذگ  رد  صخش  اب  رعاش  هک  اسب  هچ  يدرف ، هنوگ  رد 

رپ هک  تسا  یعیبط  و  رگید ، ناگدـنامزاب  شمارآ  دوخ و  رطاخ  یلـست  يارب  تسا  ییرازگهودـنا  هکلب  تسین ، اضاقت  کـی  لـباقم  رد  يا 
. دنک یم  نایب  اهریوصت  اهریبعت و  نیرت  هداس  رد  ار  اهنومضم  نیرترثوم  نیرت و  ساسحا 

اهنآ هلمج  زا  دـهد ، یم  ناشن  یبهذـم  ياه  هیثرم  اب  ار  عون  نیا  دـنویپ  هک  دوش  یم  هدـناوخ  يراعـشا  اهتبـسانم  نیا  رد  هنایماع  تایبدا  رد 
زا نایانـشآ  رگید  ای  هتـشذگ  رد  ناشیوخ  زا  ییوناب  یتقو  هک  بیترت  نیا  هب  دوش ، یم  ارجا  هنانز  يراوگوس  سلاـجم  رد  هک  تسا  ییادآ 

ماما تداهـش  هب  رابکـشا  مشچ  نیزح و  زاوآ  اب  هثداح  ندرک  هتـسجرب  ناونع  هب  دزادـنا و  یم  ازع  بحاص  ندرگ  رد  تسد  دـسر  یم  هار 
نیا اب  لاثم ، يارب  دنک . یم  هراشا  البرک  رد  مالسلا  هیلع  تیب  لها  تنحم  مالسلا و  هیلع  نیسح 
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: راعشا
نیسح رهطم  مسج  هدش  نوخ  كاخ و  هب  هقرغ  نیسح ***  رس  ادج  هتشگ  البرک  تشد  هب  هآ 

، دهد یم  همادا  رتدنت  یگنهآ  برض  اب  دنز ، یم  تروص  رس و  هب  هک  یلاح  رد  هاگ  نآ 
. همطاف غارچ  عمش و  همطاف ، غاب  هویم  همطاف ، غاد  مهرم 

: دهد یم  رس  دایرف  یلصا ، هعقاو  هب  زیرگ  اب  و 
هداتفا نیمز  رب  شرع  هراوشوگ ي  هداتفا ***  نیز  ردص  يرهگ ز  اتکی 

هداتفا نیگن  ایبنا  متاخ  زا  الب ***  برک و  هعقاو  رد  هک  سوسفا 
: دنک یم  يا  هراشا  هتشذگ ، رد  لیلجت  ناونع  هب  ازع  بحاص  هب  و 
دنتفر ارآ  سلجم  نانخس  نیریش  دنتفر ***  اناد  نامدآ  هک  سوسفا 

دنتفر ارحص  نماد  رب  هک  داب  نوچ  دنتفگ ***  یم  نخس  نابز  دص  هب  هک  اهنآ 
: هلمج زا  دنناوخ ، یم  ار  يراعشا  نیزح  مرن و  يادص  اب  يدردمه  زاربا  يرادلد و  يارب  هسلج و  شمارآ  تهج  رد  نایارسمه  نآ  زا  سپ 

تخوس ارم  ناج  شتآ  وت  لد  زوس ***  مه  ود  ره  وت  لد  نم و  لد 
هنوم هتخوس  بابک  او  وم  لد  هنوم ***  هتفت  رونت  نوچ  وت  لد 

، لصحم دشار  .) دننک یم  شزرمآ  بلط  باتکلا ، هحتاف  ندـناوخ  نایاپ  رد  دوش و  یم  زاغآ  یـسرپلاوحا  یلاخ و  اهلد  هبواجم  نیا  زا  سپ 
(. 1342

يریپ و تسد  ياصع  دـیاب  هک  يدـنزرف  گرم  رد  تسا  یـسودرف  ناهدـنا  نایب  يدرف ، ياه  هیثرم  رد  هدـنامزاب  ياه  هنومن  نیرت  نهک  زا 
: دشاب شماقم  تمظع  رادهگن  رادساپ و 

ناور یب  نت  نوچ  منم  شدرد  ز  ناوج ***  نآ  تفرب  تبون  دوب  ارم 
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شمباتشب هراغیب  هب  مبای  وچ  شمبای ***  رگم  ات  یمه  مباتش 
نم مارآ  يدرب  یتفر و  ارچ  نم ***  ماک  یب  دوب و  ارم  تبون  هک 

 ... ریپ هارمه  یتسج ز  هراچ  ارچ  ریگتسد ***  ارم  يدوب  وت  اهدب  ز 
دناشنرد نوخ  هب  نم  هدید  لد و  دنامب ***  ردیا  شجنر  مغ و  تفرب و 

دعب 1379 و  همانهاش ،
هدرک شیوخ  ساسحا  نایب  هلیـسو  ار  هداس  نابز  روهـشم و  ياهنزو  یفطاـع ، صاـخ  لـیالد  هب  هک  تسه  مه  ییاـه  هدیـصق  عون ، نیا  رد 

: تسا یماصتعا  فسوی  ردپ ، گرم  رد  یماصتعا  نیورپ  هدیصق  اهنآ  نیرتهب  زا  تسا .
نم  یناریو  ثعاب  دش  هک  دوب  يا  هشیت  لجا ***  تسد  دز  وت  كاخ  رب  هک  هشیت  نآ  ردپ 

نم یناعنک  فسوی  يا  دش  وت  گرگ  گرم ، دنداد ***  تگرگ  هب  دناهن و  مان  تفسوی 
.... نم ینادنز  هم  يا  تشگ  وت  نادنز  كاخ  يدش ***  كاخ  رد  يدوب و  بدا  نودرگ  هم 

414 ، 1362 نیورپ ، ناوید 
گیس رب  هک  نیورپ  هعطق  هلمج  زا  دنا  هدورس  دوخ  يارب  گرم  زا  شیپ  نارعاش ، هک  تسا  ییاه  هیثرم  اه و  هدورس  گوس  عون ، نیمه  زا 

: تسا هدش  رقن  شرازم 
تسا نیورپ  بدا ، خرچ  رتخا  تسا ***  نیلاب  شهیس  كاخ  هک  نیا 

تسا نیریش  شنخس  یهاوخ  هچ  ره  دیدن ***  مایا  زا  یخلت  زج  هچ  رگ 
تسا نیسای  هحتاف و  لئاس  زورما ***  راتفگ  همه  نآ  بحاص 

تسا نیگمغ  یلد  ، تسود یب  لد  دننک ***  دای  يو  هک ز  هب  ناتسود 
تسا نیگنس  یسب  هنیس  رب  گنس  تساسرفناج ***  یسب  هدید  رد  كاخ 

272 نیشیپ ، نیورپ ، ناوید 
: همانفرش رد  تبسانم  نیمه  هب  یماظن  راعشا  ای 

يرذگب نم  كاخ  رس  رب  نوچ  هک  يرد *** ! کبک  هزات  يا  رآ ، دای  هب 
10 ص :
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هتخیر ورف  نییاپ  هدوس  نیرس  هتخیگنا ***  مکاخ  زا  ینیب  ایگ 
دای دهع ، مه  چیه  نم  هدرکن ز  داب ***  هدرب  ارم  شرف  كاخ  همه 

نم كاپ  رهوگ  زا  يرآ  دای  هب  نم ***  كاخ  هشوش  رب  تسد  یهن 
رون وترب  نامسآ  زا  نم  مناشف  رود ***  یکشرس ز  نم  رب  وت  یناشف 

37 ، 1363 همانفرش ،

یفسلف يرازگهودنا  - 2

هدرک دای  رامش  نیا  رد  تسا  نآ  دننام  ینافرع و  يزردنا ، یمومع  لئاسم  رد  هک  ار  یفسلف  یمکح و  رعش  زا  يا  هنوگ  ناققحم  زا  یخرب 
بهذـم اب  هک  نارعاش  زا  هتـسد  نآ  صوصخب  ارعـش  راعـشا  رد  دـسیون «: یم  نمتوم  نیدـباعلا  نیز  دـنا . هداهن  ماـن  یفـسلف  ياـه  هیثرم  و 
سوسفا تایح و  گرم و  هلاسم  هب  تبـسن  نانآ  زیگنارثأت  تاساسحا  زا  هک  دوش  یم  تفای  يراعـشا  دنا  هدوب  انـشآ  ینافرع  راکفا  فوصت 

ینافرع یهیبنت و  هبنج  رتشیب  هک  يراعـشا  هتـشر  نیا  رد  ام  دـنک ، یم  تیاکح  یگدـنز  رد  تلاـطب  تلفغ و  هتـشذگ و  نارود  رب  ندروخ 
« مینک یم  ریبعت  یفسلف  یثارم  هب  دناوخ  یم  تیزعت  تیثرم  دوخرب  گرم ، زا  شیپ  رعاش  هک  تسا  نیا  لثم  اهنآ  زا  يا  هراپ  رد  دراد و 

: یکدور هعطق  نیا  ًالثم  ( 57 ، 1332 نمتوم ، )
تسا رادیب  شلد  هک  دسانش  نآ  تسا ***  رادرک  باوخ  كاپ  ناهج  نیا 

تسا رامیت  ياج  هب  وا  يداش  تسا ***  دب  هاگیاج  هب  وا  یکین 
تسا راومه  هن  وا  راک  همه  هک  راومه ***  ناهج  نیدب  ینیشن  هچ 

تسا رادید  بوخ  رادرک  تشز  بوخ ***  هرهچ ش  بوخ و  هن  وا  شنک 
27-28 ، 1351 یقایس ، ریبد 

: لاثم يارب  داد ، ياج  هنوگ  نیا  رد  ناوت  یم  ار  یفسلف  تایعابر  یضعب 
نارذگ ینامداش  هب  یمد  شاب و  شوخ  نارذگ ***  ناهج  مغ  روخم  زیخرب و 

11 ص :

یفسلف يرازگهودنا  - 2www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 189زکرم  هحفص 33 

http://www.ghaemiyeh.com


نارگد زا  يدماین  دوخ  وت  هب  تبون  يدوب ***  ییافو  رگا  ناهج  عبط  رد 
80 ، 1338 مایخ ،

یقافتا يداقتعا  - 3

ساسحا و هچرگ  عون ، نیا  رد  تسا . هدـش  هدورـس  نآ  ریغ  ای  یعیبط  كانـسرت  هعقاو  کی  رد  هک  تسا  يراعـشا  اه ، هیثرم  نیا  رگید  عون 
داقتعا و قمع  زا  هک  ییحیدمحم  ياثر  رد  یناقاخ  ياه  هدیصق  لاثم ، يارب  تسا . یعامتجا  نآ  فده  اما  تسا  یصخش  ندورـس ، هزیگنا 
نازغ و هلمح  نوچ  زیگنا  میب  يا  هعقاو  زا  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  شـضرغ  اـما  دـنک ، یم  ناـیب  ار  شیوخ  قـیقد  ساـسحا  دریگ ، یم  هیاـم 

: دیامنب ار  نآ  ياهدمایپ  دنک و  ربخ  اب  نانآ  كاندرد  راتشک 
دش بارس  يدینش  هک  تمرکم  لین  نا  و  دش ***  بارخ  يدید  وت  هک  تکلمم  رصم  نآ 

.... دش باتفآ  تیزعت  هب  نیمالا  حور  نیمراهچ ***  رهپس  تشگ  يارس  متام 
دش باقر  کلام  رجنس  بیقر  تنحم  داد ***  داب  هب  ییحیدمحم  رس  نودرگ 

155 و 17  ، 1238 یناقاخ ، ناوید 
هدرب ورف  هودـنا  رد  ار  ناریا  رـسارس  هکلب  ناسارخ  اهنت  هن  وا  رظن  هب  هک  تسا  تبیـصم  نیمه  رازگربخ  ناـسارخ ، لـها  هماـن  رد  مه  يرونا 

: ددرگ راد  هحیرج  ناناملسم  ياهبلق  دورب و  اهدای  زا  یناملسم  لوصا  ات  تسا  هدش  ببسو 
رب ناقاخ  رب  هب  ناسارخ  لها  همان  رحس ***  داب  يا  يرذگب  رگا  دنقرمس  رب 

رگج زوس  لد و  درد  نآ  عطقم  يا  همان  ناج ***  تفآ  نت و  جنر  نآ  علطم  يا  همان 
.... رمضم نادیهش  نوخ  شنکش  رد  يا  همان  ادیپ ***  نابیرغ  هآ  شمقر  رب  يا  همان 

108 - 107 يرونا ، ناوید 
یعامتجا و هغبـص  مه  دراد و  یمکح  یفـسلف و  هبنج  مه  هدیـصق ، نیا  تسا . رامـش  نیا  رد  زین  یناـقاخ  زا  نیادـم  ناویا  روهـشم  هدیـصق 

اهنت هن  هک  یناویا  هتشذگ  رب  تسا  یهودنا  رثأت و  یناسنا ،
12 ص :
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تربـع هب  ار  ناـنآ  دزادـنا و  یم  ینتـشاد  همه  نآ  لاوز  مه  هتـشذگ و  نارود  تمظع  هوکـش و  داـی  هب  مه  ار  ناـیناریا  همه  هکلب  یناـقاخ 
اه هلمح  یقافتا و  ياهدادیور  یعیبط ، ثداوح  تبـسانم  هب  هچنآ  تساه  هنوگ  نیمه  زا  (. 358 نیشیپ ، یناقاخ ،  ) دنک یم  قیوشت  نتفرگ 

مظن نآ  تسا و  یقافتا  يداقتعا  ياـه  هراوگوس  نیا  زا  مه  اـه  هحون  تسین . مه  مکو  هدـش  هدورـس  عون  ره  زا  یعیبط  ریغ  ياهدـماشیپ  و 
مه هجیتن  نآ  ریثأت  زا  يا  هدمع  شخبو  دوش  یم  ارجا  رگید  تالآ  جنس و  يادص  اب  هارمه  هاگ  هک  - نیگنهآ بلغا  تسا ، يدنلب  ای  هاتوک 

نیرت هداسو  نیرتهب  هب  ار  دوخ  ساسحا  دـنا  هتـساوخ  هک  دریگ  یم  هیام  ینایمدآ  كاـپ  هشیدـنا  زا  مه  اـه  هحون  تسا . نایارـسمه  ییاوآ 
زاربا راگدرورپ و  تمظع  زا  تسرد  كرد  هدـنهد  ناشن  اهنآ  لمع  اما  دـشاب ، ییاقلا  دارفا  نیا  هشیدـنا  تسا  نکمم  دـننک . ناـیب  تروص 

هن تسا . ناور  یگتسارآ  لد و  يافـص  هجیتن  درادن ، هسردم  سرد و  هب  یطابترا  اهـساسحا  نیا  نایب  تساریگ . هداس و  ینایب  اب  تاساسحا 
نیرت میدق  زا  هک  تسا  هتـساخرب  لد  زا  ياهـشوارت  نامه  ییادیـش  نیا  لصاح  يرخأت . ار  یماع  هن  تسا و  یمدّـقت  هار  نیا  رد  ار  فراع 

یقیسوم  اب  یشودمه  ای  تسا  هنارعاش  ياهیزاس  تعنص  دقاف  هک  نیا  نیع  رد  هدوب و  یناسنا  تاساسحا  نیرت  فیطل  رگنایب  نامز ،
هجو نیرتهب  هب  ار  يرنه  ياهیراک  هزیر  نایب ، یگداس  دـنازرل و  یم  ار  اهلد  هدرپ  نآ  شخب  هزیگنا  جاّوم و  ياهوترپ  درادـن ، ار  زاونـشوگ 

. دهد یم  هولج 

یغیلبت يداقتعا و  یمومع : ياه  هیثرم  - 4

اـه و هفطاـع  زا  هـکلب  یهورگ ، یعاـمتجا و  هغبـص  هـن  دراد و  یـصخش  يدرف و  هـبنج  هـن  هـک  تـسا  يراعـشا  اـه ، هـیثرم  نـیا  زا  روـظنم 
لکـش رد  تسا و  نهک  رایـسب  هنوگ  نیا  هنیـشیپ  دنراد . یناسنا  ياهـشزرا  اهتنـس و  اهداقتعا ، رد  هشیر  هک  دنا  هتفرگ  تأشن  ییاهـساسحا 

دنریگ و یم  هیام  تنـس  داقتعا و  زا  نوچ  راعـشا  نیا  دشاب . يا  هروطـسا  ياهیرازگهودناو  اهـشیاین  هتفای  لوحت  تروص  دناوت  یم  یبهذم 
نیرت هداس  اب  دریگ و  یم  هیام  كاپ  بلق  زا  اهنآ  ندورـس  نوچ  تساهرعـش و  نیرت  ساـسحا  رپ  نیرت و  یعیبط  دـنراد ، مه  یبهذـم  هبنج 

رترادیاپو رتشیب  شریثأت  دوش ، یم  نایب  اهریبعت 
13 ص :
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کیرحت ناناوج و  هب  نداد  هزیگنا  يارب  نارعاش  اریز  دـسر ، یم  يا  هلیبق  ياه  هرخافم  اهدروخرب و  هب  برع  رد  اه  هیثرم  نیا  هشیر  تسا .
لحم رد  اـهبوک و  رـس  رب  اهرذـگ و  رد  یـصاخ  گـنهآ  اـب  دندورـس و  یم  هلیبق  ناروـالد  تبقنم  حدـم و  رد  ییاهرعـش  ماـقتنا ، هب  ناـنآ 

زاب رد  هک  ار  یـشالت  دنهد و  هولج  هاوخلد  یتح  یعیبط و  يا  هعقاو  ار  گرم  لاور  دنتـشاد  شـشوک  ناشیا  دـندناوخ . یم  لیابق  تنوکس 
، نانآ ماقم  تیمها  نایب  هتـشذگ و  ناهاش  یگدـنز  زا  ییاهلیثمت  لقن  اب  ار  اـنعم  نیا  دـننک و  دومناو  سدـقم  دوش  یم  هلیبق  راـبتعا  تفرگ 

يرایسب یتح  تشاد و  صاخ  يرابتعا  فرش و  ناشگرم ، زا  ندش  رثاتم  ناگدرم و  رب  ندرک  هیرگ  مدرم ، نیا  نایم  رد  دندرک . یم  دکوم 
زا سپ  درک  دای  ناگدرم  نیا  ییوگ  دنرامش ، زاب  ار  ناشیوکین  تافص  دنیرگب و  ناشلاح  رب  گرم  زا  سپ  دندرک  یم  تیصو  ناگدنز  زا 
یم هیام  نانآ  یعقاو  یگدنز  زا  اریز  دوب ، یعیبط  هداس و  مدرم  نیا  نایم  رد  اه  هیث  رم  دـنرب . یم  تذـل  نآ  زا  دـنبای و  یم  رد  زین  ار  گرم 

نامه دـنب  رد  وا  ياهرادـنپ  دـید ، یم  هصالخ  نیـشن  هیاس  ریپ  دـنچ  ای  کی  رد  بآ و  هاچ  کی  رد  ار  دوخ  زیچ  همه  هک  يا  هلیبق  تفرگ .
. دوب لد  يافص  یکاپ و  نامه  زا  هتفرگ  هیامو  یگدنز 

يدـنب لکـش  ناـمز و  تیعقوم ، بساـنت  هب  نارعاـش  تفاـی و  شرتـسگ  یمومع  یمـسر و  هیثرم  یـسابع ، نارود  يوما و  دـهع  يادـتبا  زا 
، نارود نیا  رد  دندرمـش . یمومع  لئاسم  زا  دنتفر و  رتارف  مه  نآ  زا  یتح  دندرک و  لدـب  یموق  هب  ار  يا  هلیبق  لئاسم  تاقلعت و  یعامتجا ،

هوالع هک  دنهد  ناشن  یفطاع  یساسحا و  ياهریبعت  رد  ار  تبیصم  قمع  دنیارایب و  هزات  ياه  هبذاج  اب  ار  اه  هیثرم  ات  دنا  هدیـشوک  نارعاش 
یم یغیلبت  رعـش  یعون  مه  هیثرم  نامز  نیا  رد  رگید ، ترابع  هب  دـنروآ . دوجو  هب  زین  ار  یعامتجا  تکرح و  شزیگنا و  تابجوم  ریثأت ، رب 

هیثرم زا  دننک . یم  هدافتسا  زین  هیثرم  رد  دندرب ، یم  هرهب  حدم  رد  هک  ییاهتعنص  اهدنفرت و  نامه  زا  هزات  ياه  هبذاج  يارب  نارعاش  دوش و 
تداهش رد  يده  همئا  ناوریپ  مالسلا و  هیلع  تیب  لها  ناقاتشم  هک  تسا  يدیاصق  نامز ، نیا  ییانثتسا  لاح  نیع  رد  یبهذم و  هدمع  ياه 

هب شیاه  هدورـس  هک  تسا  يرعـش  هنوگ  نیا  هب  ناقاتـشم ، نیتسخن  زا  يدـسا  دایز  نب  تیمک  دـنا . هدورـس  دوخ  نایاوشیپ  تراسا  نایب  ای 
ییاهجنر هتفر و  ناگرزب  نیا  رب  هک  یمتس  زا  اما  تساهتلیضف ، نایب  همئا و  شیاتس  ًابلاغ  وا  راعشا  و  هتفای ، ترهش  تایمشاه » »
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. دراد اهتیاکح  زین  دنا  هدیشک  هک 
يا هنومن  مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما  شیاتس  رد  وا  روهشم  هدیـصق  هژیو  هب  تسا ، رعـش  هنوگ  نیا  زا  زین  قدزرف  هب  فورعم  سارفوبا  رعش 

: تسا رگید 
مرحلا ّلحلا و  ُهفرعی و  تیبلا  و  ُهَتَاطو ***  ءاحطبلا  ُفِرعَت  يذلا  اذه 

ملعلا ُرهاطلا  یقنلا  یقتلا  اذه  مهّلُک ***  هّللا  دابع  ریخ  نبا  اذه 
قدزرف این ، یفیرش 

يا هعطق  اهنآ  نیرت  میدق  زا  هک  تسا  هدـنام  ياج  هب  هیزعت  بلاق  رد  يرعـش  ياه  هنومن  زین  هتـشذگ  ناریا  زا  میرذـگب ، برع  رد  هیثرم  زا 
: تسا نینچ  یسراف  هب  نآ  دنب  دنچ  همجرت  هک  یناکشا  يولهپ  هب  تسا 

هک وجمزر ! درگ  يا  دش ، انیبان  وس  مک  دش ، هایـس  ممـشچ  يدش ، شوماخ  دوز  هک  یغارچ  يا  نابـش  يا  ... وکزرم گرزب ، راگزومآ  يا  »
يا تسکـش ... مه  رد  تیاه  هخاـش  هک  گرزب  تخرد  يا  دـش ، هتفـشآ  هاپـس  تفرگ و  ارف  سرت  ار  رکـشل  يدرک ، اـهر  ار  د  وخ ]  ] هاـپس

...« دیشک كاخ  باقن  رد  يور  ینشور  هچ ، دش  رات  ام  نامشچ  يدش  ناهنپ  ناهج  زا  هک  گرزب  دیشروخ 
(. باتک 577 يامنهار  )

(24 اراخب خیرات  . ) تسا هتفر  نخس  هدوب ، جیار  اراخب  رد  نآ  تبسانم  هب  هک  ییاهدورسو  شوایس  هیزعت  زا  زین  اراخب  خیرات  رد 
عبر رب  برع  ياه  نتسیرگ  عون  زا  ار  نآ  رگا  تسناد . دنقرمس  هیثرم  ار  یغبنیلاوبا  هب  بوسنم  رعش  ناوت  یم  یـسراف  نهک  راعـشا  نایم  رد 

: تسا شیوخ  راید  رب  رعاش  روآ  رثأت  يرازگهودنا  دنقرمس و  رب  اسر  اما  هاتوک  يا  همان  ترسح  میروآ ، رامش  هب  مه  نمد  لالطا و  و 
دنکفا هک  تینزب  دنم ***  دنک  دنقرمس 
یهخ هت  هشیمه  یهب ***  هت  چاچ  زا 

205 یسراف ، بدا  راهب و 
15 ص :

یغیلبت يداقتعا و  یمومع : ياه  هیثرم  - 4www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 189زکرم  هحفص 37 

http://www.ghaemiyeh.com


هب يرافص  ثیل  نب  رمع  نب  دمحم  نارسپ  بوقعی  رهاط  يراتفرگ  رد  يزگس  فیصو  نب  دمحم  شرازگ  رت ، هتخانش  یـضورع  نزو  رد  و 
: تسا يرکبُس  تسد 

سأر دوب  هدش  کلم  نآ  رب  رمع و  سایق ***  یب  هدش  دوب ، یتکلمم 
ساحن تسوحنز  دش  هدز  رز  تکلمم ***  دشب  تشگ و  بنذ  سأر 

... ساوح رب  بقع  هب  تبوقع  دنام  تفرب ***  اغیرد  بوقعی  تلود 
ساره رپ  نیز  میاد  ملد  هدوب  تشذگ ***  يداش  دماک و  اّمغ  يا 

168 افص 1338 ، 
دننک و هایس  اه  هماج  همه ، دادغب ، رد  مرحم  لوا  ههد  رد  داد  روتسد  یملید  هلودلا  نکر  نایملید ، نتفرگ  تردق  اب  مراهچ  نرق  طساوا  زا 

نارود رد  دـش . یم  هتخاس  یـسراف  رعـش  هب  ییاه  هیثرم  تبـسانم ، نیمه  هب  دـنراد . اـپرب  ار  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  ترـضح  يراوگوس 
زا سپ  اما  دنتـشادن  رهاظت  تردـق  ناسارخ  نایعیـش  دـتمم ، ياهیریگتخـس  اهیراتفرگ و  تلع  هب  نایقوجلـس  تموکح  يادـتبا  ناـیونزغ و 

اهناوخ تبقنم  تیبرت  اهبنس و  ددجم  نتشاد  ياپ  رب  هشیدنا  رد  زین  اهنآ  دش ، مکاح  رجنس  يریگتـسد  اب  هک  یجرمو  جره  هاشکلم و  گرم 
باختنا دوخ  بهذـم  رـشن  يارب  توق  بسک  زا  سپ  هعیـش  هک  یقرط  زا  یکی  : » دـنک یم  هراشا  تایبدا  خـیرات  رد  افـص  رتکد  دـندمآ . رب 

هرود زاغآ  رد  تسرد  اریز  دنتشاد ، دوجو  قارع  رد  هیوب  لآ  هرود  زا  ًارهاظ  نایبقانم  دوب . نایبقانم  ای  ناناوخ  بقانم  زا  هدافتسا  دوب ، هدرک 
هک يذخأم  نیرتمهم  دندوب . راک  مرگرس  قارع  یحاون  یضعب  ناتسربط و  رد  نایبقانم  درب  یم  رـسب  فعـض  تیاهن  رد  هعیـش  هک  یقوجلس 

ییاج و  تسا . ضفاورلا  حـئاضف  ضعب  ضقن  یف  بصاونلا  بلاثم  ضعب  باتک  دـنک ، یم  هاگآ  ناـنآ  راـک  هوحن  ناـشیا و  دوجو  زا  ار  اـم 
باتک  رد  لیلجلادبع  خیش  ار  نانآ  زا  یضعب  مان  هک  بهذم  هعیش  نارعاش  راثآ  زا  ار  راعشا  ناناوخ  بقانم   :» دسیون یم  رگید 

بقانم و نتفای  تیمومع  همئا و  نتفرگ  ترهش  رد  نانچ  اه  شـشوک  نیا  (. 193/2 ، 1338 افـص ،  ) دندرک یم  باختنا  تسا » هدروآ  دوخ 
سب یماقم  دندمآ و  رد  هدمع  تردق  نوناک  کی  تروص  هب  نایولع  نایهاشمزراوخ ، هرود  رد  هک  دوب  رثوم  نانآ  یئارم 
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(188 نیشیپ ، نامه ، . ) دنتخادرپ یم  مالسلا  هیلع  همئا  لیاصخ  تافص و  نایب  هب  نزرب  يوک و  رد  ناناوخ  بقانم  یتح  دنتفای . دنمجرا 
وا راثآ  رد  هدمآ و  یعیـش  نارعاش  رامـش  رد  شمان  ضقنلا  باتک  رد  هک  تسا  يزار  یماوق  زا  همئا  بقانم  يرعـش  ياه  هنومن  نیرت  میدق 

: دوش یم  هدید  تلاسر  نادناخ  ياهتبقنم  زا  ییاه  هنومن  زین 
دروآ هدنب  یمه  يادخ  مدع  زا  ات  دیرفاین ***  وا  نوچ  هک  هداز  ماما  ریم و 

دروآ هدنخ  تیصاخ  هک  نارفعز  نآ  اه ***  هیرگ  لاس  ره  ياج  نارفعز  هب  درآ 
697/2 نیشیپ ، نامه ،

یـسراف رعـش  رد  هچنآ  لاـح ، ره  هب  تسا . مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  هداز  ماـما  زا  دوصقم  دـسیون : یم  یماوـق  ناوـید  ححـصم 
ینزو ياهتبـسانم  دشاب و  كاپ  تاساسحا  نیا  هدننک  لقتنم  دناوتب  هک  تسا  يا  هداس  ياهتروص  رد  رتشیب  اه  هیثرم  بلاقو  نزو  تسادیپ ،

یمومع ياه  هیثرم  تروص  نیرت  هدمع  هک  تفگ  ناوت  یم  دعب ، هب  نارود  نیا  زا  دـشاب . هتـشاد  يرتشیب  بسانت  یقیـسومو  گنهآ  اب  نآ 
زا هک  تسا  یناگرزب  ناروای و  نارای و  ياه  هراوگوس  اهنآ و  رب  تیزعت  همئا و  تداهـش  نایب  نآ  تسا و  هدرک  یلجت  صاخ  يا  هنوگ  رد 

یبهذم هبنج  نانادـب  تدارا  راهظا  هتـشاد و  ریثأت  یعامتجا  يوخ  قلخ  رد  ناشراتفر  راتفگ و  دـنا و  هدوب  هتخانـش  هعماج  رد  ینید  تاهج 
نانآ لیاضف  بقانم  ندرمش  البرک و  يادهش  مالسلا و  هیلع  ادهشلادیس  ترضح  تداهـش  رب  فسأت  رثأت و  نایم ، نیا  رد  تسا . هتفرگ  یم 

. تساه هیثرم  نیا  هیامنورد  نیرت  هدمع  تداهش ، تشادگرزب  هعقاو و  تیمها  رد 
هولج البرک  نادیهـش  تیمولظم  مه  یناقاخ  نوچ  یبصعتم  نارعاـش  رعـش  رد  هک  تفاـیرد  ناوت  یم  اـجنیا  زا  ار  اـه  هشیدـنا  نیا  تیمومع 

: دراد
البرک ناورش  اروشاع و  هلمج  مراگزور  نم ***  رمش  دیزی و  نالها  ان  تقو و  نیسح  نم 

2 نیشیپ ، یناقاخ ، ناوید 
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: دیاتس یم  ار  رهاط  کلملا  هقث  هک  يا  هدیصق  رد  دعس ، دوعسم  رعش  رد 
دشاب اقب  ار  کلملا  هقث  دشاب ***  امن  هیام  اقب  ات 

دشاب ادگ  مه  هن  رخآ  رعاش  رس ***  دزارف  رب  قویع  هب  رگ 
دشاب یفطصم  تشپ  زا  رهوگ  رصان ***  دمحم  نوچ  شرگم 

دشاب البرک  نادیهش  نوچ  وا ***  تمرح  قح  هاج و  مرج 
157/1 نیشیپ ، دوعسم ، ناوید 

یعاـمتجا و ياـه  همدـص  دـش ، دراو  گـنهرف  یب  نادرگناـبایب  نیا  زا  ناریا  مدرم  فـطاوع  رب  هـک  یتخـس  هبرـض  لوـغم و  هـلمح  زا  سپ 
تداهـش درک  دای  اه و  تبیـصم  نایب  اب  ات  دوب  ییارـس  هحون  ینیزگ و  تلزع  هب  مدرم  درکیور  رد  رگید  يا  هزیگنا  كاـنلوه ، ياهراتـشک 

رد رگید  رعاش  اه  هد  دادعتـسا  ندـش  افوکـش  رد  یناشاک  مشتحم  نوچ  یناسک  روهظ  کش ، یب  دـنهد . یلـست  ار  دوخ  مالـسلا  هیلع  همئا 
ناشن دوخ  تشاد و  ریثأت  نآ  زا  سپ  يوفص و  دهع  رد  رگید  رعاش  مدرم  صاخ  هجوت  ناشن  دوخ  تشاد و  ریثأت  نآ  سپ  يوفـص و  دهع 

هک هژیو  هب  دنتفرگ ، راک  هب  نانآ  هسدـقم  حاورا  نأش  رد  مالـسلا و  هیلع  نیموصعم  همئا  حدـمرد  ار  دوخ  دادعتـسا  هدـبز  شالت و  هجوت و 
هاش حدم  رد  اّرغ  يا  هدیـصق  مشتحم  الوم  یتقو  :» دسیون یم  یـسابع  يارآ  ملاع  فلوم  دنتـشاد . دیکأت  دراوم  نیا  رد  مه  يوفـص  ناهاش 
هب نابز  ارعش  متسین  یضار  نم  دومرف  ناکم  تنج  هاش  تشگ ، ضورعم  هدازهـش  هلیـسو  هب  داتـسرف و  ناشاک  زا  دروآ و  مظن  هب  بسامهط 
ام نآ  زا  دعب  نانآ و  هسدقم  حاورا  زا  لوا  هلـص ، دـنیوگب . همئاو  تیالو  هاش  نأش  رد  ار  ناشدـیاصق  دـیاب  هکلب ، دـنیالآ  نم  يانثو  حدـم 
رد رثکا  دنهد و  یم  تبـسن  كولمم  هب  هدروآ  تغالب  هتـشر  رد  راک  زارد  ياه  هراعتـسا  دنلب و  يانعمو  قیقد  رکف  اب  هک  اریز  دنیامن  عقوت 

نیا رد  انالوم  اذـل  عوقولا ، لمتحم  تسا و  نآ  زا  رتالاب  ناشیا  یلاعم  نأـش  دـنیامن ، تبـسن  همئا  تارـضح  هب  رگا  اـما  تسین ، دوخ  عضوم 
هب مه  نامز  يارعـش  تفای و  هلـص  دوب  راوازـس  هک  نانچ  راب  نیا  تخاس و  ار  دـنب  هدزاود  هدرامگ و  تمه  هکلب  تفاین  هاش  زا  هلـص  دروم 

همئا یگدنز  هب  مشتحم  هجوت  تلع  (. 1، همدقم مشتحم 1344 ، ناوید  .« ) دنتشامگ تمه  وا  دیلقت 
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یم يرگ  هحون  هدومن  توف  هکم  رفـس  رد  هک  ینغلادبع  شردارب  هیثرم  رد  مشتحم  انالوم  هک  یعقوم  : » تسا هدمآ  ناوید  همدقم  رد  يده 
مدنزرف ياربو  ییوگ  یم  تردارب  تبیصم  رد  ارچ  دنیامرف : یم  وا  هب  ترضح  هدید ، ار  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  ایور  ملاع  رد  یبش  درک 

نم یلو  هدوب  رصح  دح و  زا  جراخ  مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح  تبیـصم  یلع  ای  دنک  یم  ضرع  ییوگ ؟ یمن  هیثرم  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
: وگب دنیامرف  یم  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  تقو  نآ  منک . عورش  وا  بئاصم  مادک  زا  مناد  یمن 

تسا ملاع  قلخ  رد  هک  تسا  شروش  هچ  نیا  زاب 
: دسر یم  رعش  نیا  هب  ات  دیوگ  یم  ار  هیقب  هدش ، رادیب  باوخ  زا  مشتحم 

«280 نیشیپ ، ناوید ،  » لالجلاوذ تاذ  يرب ، هج  رگ  لالم  زا  تسه 
. دشاب یبوب  ترضح  ماقم  هتسیاش  هک  دیوگب  هچ  هدوب ، ریحتم  دعب  عرصم  رد 

. دنیب یم  ار  جع )  ) رصع یلو  ترضح  باوخ ، رد  هدیسر و  وا  ددم  هب  یسدق  سافنا  زاب  یلو 
: وگب دنیامرف  یم  وا  هب 

لالم یب  تسین  یلد  چیه  تسا و  لد  رد  وا 
(282 نیشیپ ، نامه ، . ) دناسر یم  نایاپ  هب  ار  دنب  هدش و  رادیب  سپ 

رب دوش و  یم  هدـناوخ  ایاکت  دـجاسم و  رد  نونکات  نامز  نامه  زا  هک  تسا  ییاـه  هیثرم  نیرت  هدـمعو  نیرتروهـشم  مشتحم ، دـنب  هدزاود 
هتفرگ راک  هب  هک  یمومع  هفطاع  قیقد و  ساسحا  اهدـنب  نیا  تخاس  رد  هک  یتسار  هب  و  ددرگ ، یم  يزود  هیـشاح  يرادازع  ياـه  هچراـپ 
یتلاـح اهدـنب  نیا  زا  کـی  ره  دـنک . یم  دوخ  یب  دوخ  زا  يدنمـشوه  نیع  رد  ار  ناراوگوس  هک  دزیگنا  یم  رب  يزوسو  روش  ناـنچ  هدـش 

نینچ ساسحا  نیا  اب  گنهامه  تسا ، ناقاتـشم  شورخ  شوج و  نارادازع و  تکرح  اـب  طاـبترا  نیع  رد  هک  دـیامن  یم  مسجم  ار  صاـخ 
: دوش یم  زاغآ 

تسا متام  هچ  ازع و  هچ  هحون و  هچ  نیا  زاب  تسا ***  ملاع  قلخ  رد  هک  تسا  شروش  هچ  نیا  زاب 
تسا مظعا  خرچ  ات  هتساخ  روص  خفن  یب  نیمز ***  زک  تسا  میظع  زیختسر  هچ  نیا  زاب 

280 نیشیپ ، نامه ،
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: تسا يزاس  هدامآ  رتشیب ، مود  دنب 
البرک نادیم  هب  هدیپت  نوخو  كاخ  رد  البرک ***  نافوت  هدروخ  تسکش  یتشک 

صاصتخا مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  صاخ  يراوگوس  هب  رخآ  دنب  هس  تسا و  یلک  ياهدرد  اهجنر و  شرازگ  متشه  دنب  ات  بیترت  نیمه  هب 
هنامیمـص تاساسحا  وا و  زیگنا  نیـسحت  دادعتـسا  رعاش ، مرگ  هفطاع  یهارمه  تسافو . يرادـنامیپ و  هوسا  البرک و  هعقاو  مولظم  هک  دراد 

يوـنثم اـهنآ  زا  یخرب  هک  دراد  زین  يرگید  ياـه  هیثرم  مشتحم  هتبلا ، دـنک . یم  راذـگریثأت  تـیمها  رپ  ار  اهدـنب  نـیا  زیچ  ره  زا  شیب  شا 
هکناـنچ دـنراد ، هرهب  یناورو  یگداـس  زا  زین  اـهنآ  هچ  رگا  تسین  وا  ياـهیونثم  رد  تساهدـنب ، نیا  رد  هک  يزوـس  روـش و  نآ  اـما  تسا ،

: یتریح گرم  رد  وا  يونثم 
تسوا هویش  هناهب  هب  نکل  تسود ***  دهد  یمن  اهب ، هب  تنج  ....
ییوکن کی  هدنب  تسا ز  یفاک  ییوج ***  هناهب  دنک  وچ  تمحر 

سب رنه  کی  تسا  یمدآ  زک  سر ***  نخس  نآ  دز  یلثم  وکین 
وا تعافش  هدئام  زک  وا ***  تعاط  یلع و  هب  بر  ای 

ار مرک  وا  زا  نکم  ریصقت  ار ***  مشتحم  زاسم  مورحم 
تسوا ترتع  یلع و  حادم  تسوک ***  نیا  يادگ  مه  هدشلد  ناک 

ناوید 595
يونثم تسا . هتفر  شیپ  ینید  تاساسحا  ياپمه  هدرک و  ظفح  ار  یتنس  لکش  بدا ، عاونا  رگید  زا  شیب  دوخ  یلماکت  ریـس  رد  ینید  رعش 

. دنا هدرک  ییامزآ  عبط  هویش  نیا  رد  نارعاش  زا  يرایسب  هتفای و  همادا  همانهاش  نزو  رد  صوصخ  هب  هداس  ياهبلاق  رد  رتشیب  ییارس 
هارمه هتشاد و  يدننام  مک  دشر  یشیوگ  يا و  هجهل  ياهتروص  رد  هژیو  هب  دوخ  همادا  رد  هک  تسا  رگید  ییاه  هنوگ  زا  مه  ییارس  هحون 

هعومجم تسا . هتفر  شیپ  بسانم  ياه  یقیـسوم  اب  اهنآ  ییاپمه  ییاواـمه و  رد  ینید و  راعـشا  نداد  شرتسگ  رد  بساـنم  ياـهگنهآ  اـب 
یتخانش مان  رضاح 
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. تسا هتشاد  قلعت  یشیامن ، یمـسجت و  ياه  هبنج  هب  رتمکو  هتفرگ  لکـش  يراتـشون  روحم  رد  بلغا  هک  تسا  ییاه  هموظنم  زا  یفیـصوت 
اهنآ ياصحا  راعشا و  نآ  هیامن  هک  تسا  هدشن  مه  رگید  یبهذم  راعـشا  اه و  هعطق  اه ، هدیـصق  اه ، ییارـس  هحون  عاونا  ضرعتم  نینچمه ،

درادن و اضاقت  هضرع و  يانبم  اهنآ  يربراک  شیارس و  هک  اجنآ  زا  تسین و  هداس  يراک  هدرتسگ ، رایـسب  تارییغت  یمدرم و  ذوفن  لیلد  هب 
یـشهوژپ رگا  تهج ، نیا  زا  دنزادرپ . یم  مه  نآ  يزاس  هیامن  يروآ و  درگ  هب  رتمک  تسا ، قح  تیاضر  باوث و  بسک  هشیدنا  هب  رتشیب 

همه ما  هدیـشوک  هعومجم ، نیا  رد  تسین . ریذپ  ناکما  یگداس  هب  ملـسم  دانـسا  بوتکم و  عبانم  هب  یبایتسد  دـشاب ، رظن  رد  هنوگ ، نیا  رد 
رد شور  نیرتـهب  یـصصخت ، عباـنم  لـیلد  هـب  یفرعم  نـیا  تـسا . هدـش  یفرعمو  ییاسانـش  یپاـچ  یطخ و  زا  مـعا  ار  ینید  ياـه  هموـظنم 

اهنآ هدش و  لقن  یطخ  ياه  هخسن  ياهتسرهف  زا  طقف  تسا ، یطخ  هک  ییاه  هموظنم  اریز  تسه ، زین  یپاچ  یطخ  ییاه  هخـسن  ندناسانش 
. تسا هدش  هداد  عاجرا  راشم )  ) هلمج زا  یپاچ  ياهباتک  تسرهف  ای  هدش  حیحصت  حقنم  ياه  نتم  هب  ًالومعم  تسا ، هدیسر  پاچ  هب  هک 

، نینچمه دـشاب . اه  هموظنم  نزو  هدـننک  صخـشم  اه  هنومن  نیا  ات  منک  لقن  نآ  ماجنا  زاغآ و  زا  یتاـیبا  ما  هدیـشوک  اـه  هموظنم  رتشیب  رد 
مک و زا  دـبایب و  ار  رظن  دروم  باتک  دـناوتب  یگداس  هب  هدـنناوخ  ات  هدـش  هداد  تشگزاب  مه  هب  یناونع  دـنچ  ياه  هموظنم  ای  دـننامه  راثآ 

. ددرگ هاگآ  نآ  بلاطم  فیک 
: تسا ریز  حرش  هب  اهتسرهف  ياهتشون  هاتوک  هدش و  یفرعم  ذخآم ، » عبانم و  یسانشباتک  هدیزگ  ناونع « اب  نایاپ ، رد  یلصا  عبانم 

( هعیرذلا  ) هعیشلا فیناصت  یلا  هعیرذلا 
( نارونخس ف-  ) نارونخس گنهرف 

( نیعم ف-  ) نیعم رتکد  یسراف  گنهرف 
( كرتشم ف-  ) ياهقطنم نارمع  یطخ  خسن  تسرهف 

21 ص :

یغیلبت يداقتعا و  یمومع : ياه  هیثرم  - 4www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 189زکرم  هحفص 43 

http://www.ghaemiyeh.com


( سدق ناتسآ  ف-  ) يوضر ناتسآ  خسن  تسرهف 
( هراوتسرهف  ) هراوتسرهف

( همان تغل   ) ادخهد همان  تغل 
، باتک پاچ  هک  مشاب  نایداد و ... میرک  اضریلع  یلوسر ، داوج  دیـس  رتکد  ناـیاقآ : رورپ ، گـنهرف  ناتـسود  رازگـساپس  دـیاب  ناـیاپ ، رد 

رـشن هب  مرتحم  نالووسم  هنادنمرنه  ياهـششوک  ورگ  رد  نآ  بسانم  ییارآ  هحفـص  عقوم و  هب  يزاس  هدامآ  يراوگرزب و  نیا  فطل  هجیتن 
. دانادرگ زوریپ  داب و  رگیرای  ار  ناگمه  اتکی  دنوادخ  تسا .

لّصحم دشار  اضردمحم 
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راتفگشیپ همانباتک 

.1355 نارهت ، یماصتعا ، حتفلاوبا  رشان  متفه ، پاچ  تایونثم و ،...  دیاصق و  ناوید  نیورپ : یماصتعا ، -
زاوها 1369. زاوها ، یهاگشناد  داهج  متشه ، نرق  نایاپ  ات  یسراف  تایبدا  رد  ییارس  هیثرم  هّللارصن : یماما ، -

.1340 نارهت ، يوضر ، سردم  حیحصت  ناوید ، نیدلا : دحوا  میکح  يرونا ، -
.1351 نارهت ، یبیج ، ياهباتک  یماهس  تکرش  یسراف ، رعش  ناگنهاشیپ  دمحم : دیس  یقایس ، ریبد  -

دهشم 1342. یسانشراک ، هرود  هلاسر  ناتسهق ، روکلوف  اضردمحم : لصحم ، دشار  -
.1338 نارهت ، راوز ، تاراشتنا  يداجس ، نیدلاءایض  رتکد  ششوک  هب  ناوید ، یلع : نب  لیدب  نیدلا  لضفا  یناقاخ ، -

.1338 نارهت ، یسابع ، دمحم  پاچ  مایخ ، راثآ  تایلک  حتفلاوبا : نب  رمع  میکح  مایخ ، -
(. ات یب  ، ) نارهت زبس ، تاراشتنا  قدزرف ، اضردمحم : این ، یفیرش  -

.1352 نارهت ، ریبکریما ، تاراشتنا  ناریا ، رد  ییارس  هسامح  هّللا : حیبذ  افص ، -
.1335 نارهت ، یسیفن ، دیعس  ششوک  هب  بابلالا ، بابل  دمحم : یفوع ، -

.1349 نارهت ، یقایس ، ریبد  دمحم  رتکد  ششوک  هب  ناوید ، غولوج : نب  یلع  یخرف ، -
.1971 وکسم ، شناد ، تاراشتنا  نیشون ، رظن  ریز  همانهاش ، مساقلاوبا : میکح  یسودرف ، -

.1371 نارهت ، یبیج ، ياهباتک  یماهس  تکرش  یسراف ، بدا  راهب و  دمحم : نبلگ ، -
.1367 ناهفصا ، لامک ، تاراشتنا  نایرون ، يدهم  ششوک  هب  ناوید ، دوعسم : ناملس  دعس  -
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، سوت تاراشتنا  يوضر ، سردم  هیـشحت  حیحـصت و  هب  يدابق  دمحم  نب  دمحا  همجرت  اراخب ، خیرات  رفعج : نب  دمحم  رکبوبا  یخـشرن ، -
.1363 نارهت ،

نارهت 1363. مود ، پاچ  یملع ، تاراشتنا  يدرگتسد ، دیحو  حیحصت  هب  همانفرش ، یلع : نب  سایلا  میکح  يوجنگ ، یماظن  -
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[ بتک تسرهف  ]

تانیعبرا

ق)  . تاره 898 ه درگرخ 817 ه-ق   ) نامحرلادبع نیدلارون  یماج ،
. تسا هدش  پاچ  هموظنم  نیا  ق .) 889 ه .   ) يدهشم یلعناطلس  زا  قیلعتسن  طخ  ثیداحا ، موظنم  همجرت 

سدق 38 ناتسآ  ف-
يدنبشقن هقیرط  ناگرزب  کلس  رد  وا  تسا . هدرک  صلخت  یماج » ( » ماج  ) دوخ دلوم  لیلد  هب  هک  هدنسیون  رعاش و  نامحرلادبع  نیدلارون 

. تسا
ادخهد همان  تغل  نیعم ، گنهرف  رتشیب  یهاگآ  يارب 

همان تشهب  يدرا 

لوسر ترـضح  لاوحا  حرـش  هموظنم ، یلک  عوضوم  ق ) تافو 1285 ه .   ) یناهفصا یلع  دمحم  ازریم  ارعشلا  سمـش  یناهفـصا ، شورس 
مان هب  يرمق  لاـس 1285  رد  ار  دوخ  هموظنم  وا  تسا . هتـشاد  رظن  ابـص  هماـن  دـنوادخ  هب  نآ  مظن  رد  هدنیارـس  تسا . هلا  هیلع و  هّللا  لـص 
زین ار  مالسلا  هیلع  همئا  هلا  هیلع و  هّللا  لص  ربمایپ  لاوحا  حرش  شیاتـس و  رب  هوالع  تسا  هتـشاد  دصق  هدرک و  مامت  راجاق  هاش  نیدلارـصان 

: دنک یم  هراشا  نینچ  هموظنم  مان  هب  وا  دوخ  تسا . هدشن  قفوم  هک  دنک  فیصوت 
تشهب مرخ  وچار  وا  میارایب  تشهب ***  يدرا  همان  نیا  مان  منک 

: زاغآ
ساپ تشاد  نانمیرها  زا  ارام  هک  ساپس ***  ناوارف  نادزی  كاپ  رب 

يوگ هتخس  همه  ییوگ  هچ  ره  نخس  يوگ ***  هتخدرپ  رعش  نونک  اشورس 
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ارورپ نید  هاش  هدزای  نآ  زو  اربمغیپ ***  يوگ و  یلع  زا  نخس 
نب هب  ات  رس  روآ ز  ردنا  مظن  هب  نکدرگ ***  ناشرادرک  هدنکارپ 

رصع دنوادخ  يدهم  هب  ات  نینچ  رصن ***  هاوخ  وز  ربمیپ و  زا  يوگب 
هراوتسرهف 54/3 نارونخس 267 ، ف- كرتشم 2625 ، ف - ییارس 387 ، هسامح 

( مالسلا هیلع  راهطا  همئا  ياثر  رد   ) هعیش رعش  ناغمرا 

ش)  - 1383 1309 ه  ) دومحم يدنجریب )  ) یناسارخ يدمحا 
زا 220 شیب  هک  مود  شخب  تسا و  راـگدرورپ  شیاتـس  رد  اـه ) هماـن  تاـجانم   ) نآ تسخن  شخب  شخب ؛ راـهچ  رد  تسا  يا  هعوـمجم 

راعـشا هژیو  رگید  ياهـشخب  دراد . صاصتخا  هلاو  هیلع  هّللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  مالـسلا و  هیلع  راـهطا  همئا  ياـه  هراوگوس  هب  تسا  هحفص 
: تسا هقرفتم 

: زاغآ
تسا وت  رایعم  هب  هلمج  اطخ ، وفع و  ششخب و  تسا ***  وت  راک  اطع  دوج و  مرک  فطل و  هک  يا 

تسا وت  راک  مد  همه  یصاعز  ریصقت  وفع  دشاب ***  يزاون  هدنب  وت  يراتس  راک 
ناریا هب  قارع  زواجت  رد  جع ) ) يدهم ترضح  هب  لسوت  رد  ماجنا :

یُّما تنا و  یبا  هب  ام ***  رشع  ینثا  هم  ام ، رظتنم  يدهم 
... یّما ّتنا و  یبا  هب  امرظن ***  زا  يورن  ام ، رصب  دم  ییوت 

نک ناهج  وت  يزاسکاپ  نک ***  نامز  رارشا  عفد  نک ، نایع  هولج  ایب  وت 
یّما ّتنا و  یبا  هب  ام ***  رحس  ماش و  همه  نک ، ناوج  ریپ و  ره  داش 

- شدوخ ملق  هب  - هدنیارس لاح  حرش  هرابرد  تسا . هدش  پاچ  نارهت  رد  نازیم  رشن  يوس  زا  يدمحا ، دیمح  رتکد  لصفم  همدقم  اب  باتک 
دعب هب  ص 40  هعیش ، رعش  ناغمرا 

مالسلا هیلع  نیسحلا  دهشم  نع  نیرلا  هلازا 

میهاربا دمحم  يراکش ، ینیسای 
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: همتاخ باب و  ود  رد  مدراهچ  نرق  هب  قلعتم  یطخ  يا  هموظنم 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تداهش  توبث  لوا ، باب 

. تداهش عضوم  مود ، باب 
. تامهوت هعفد  همتاخ و  نایاپ . رد 

هراوتسرهف 1544/3

نامیالا ساسا 

دیس وا  هکلب  دشاب  یناتسغاد  هلاو  دناوت  یمن  هک  دنا  هتسناد  هلاو  زا  ار  رثا  نیا  ق .) 1095-1184 ه .   ) َهلَو هب  صّلختم  دمحم  دیس  يوسوم ،
. تسا هتشذگ  رد  دنه  رد  هدرک و  یگدنز  دابآردیح  رد  هدش ، هداز  ناسارخ  رد  تسا  َهلَو  هب  صّلختم  يوسوم  دمحم 

تسیب نآ  مظن  ایوگ  هدش . هدورس  يرمق  زا 1145  شیپ  و  تسا ، همتاخ  کی  ساسا و  هدزاود  رب  ینتبم  ماما و  هدزاود  لاوحا  رد  وا  باتک 
. تسا هدیشک  لوط  لاس 

« باسح ار  نامیا   » تشگ فتاه  تفگ  باسح ***  رد  نآ  متخ ، خیرات  ما  هتسج 
. تسوا زا  زین  هدش  هداد  تبسن  یناتسغاد  هلاو  هب  هک  يدهلا  مجنو 

هراوتسرهف 1544/3

هینیسح تاراشا 

ق) 1333 ه .  1266 ق -   ) یلع لضفلاوبا  یناقلاط ، ياقنع 
هب مالـسلا  هیلع  همئا  گوس  رد  هک  تسا  هدیـصق  دـنب و  عیجرت  يونثم ، زا  يا  هعومجم  وا  تاراشا  تسا . هیوضر  هیولع  هیفوص  ناـگرزب  زا 

. تسا هدش  هدورس  هاش  یلعحتف  هاش و  نیدلا  رصان  مان 
: زاغآ

ءاشت نم  یتوت  ریثک  ای  ءاشت ***  نم  يدهت  تاذلا  میدق  ای 
نارونخس 410 راشم 3139 ف- ف- كرتشم 2640 ، ف-
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قافاّلا قارشا 

ش) 1271-1350 ه .  ( ) نیدلا ءایض   ) نیسح دمحم  خیش  جاح  یتیآ ،
یلا کلاس  هچنآ  قالخا  بیذـهت  و  قحلا » ُّهنا  مهل  َنّیبتی  یتح  مِهِـسفنا  یفو  قاف  ّالا  یف  انتایآ  مهیرنـس   » هکرابم هیآ  ریـسفت  رد  يا  هموظنم 

. تسا دنمزاین  نادب  كولس  ریس و  رد  هّللا 
: زاغآ

میدق مویق  ناهربلا  عطاس  میکحلا ***  هّللاوه  نیدلا  ءایض  لق 
بیغ زار  زا  يوش  هگآ  را  یهاوخ  بیغ ***  زاوآ  اه  هدرپ  نیا  زا  ونشب 

: ماجنا
هار ییآ ز  یک  میهار  رب  مشچ  هلا ***  ترادهگن  هدرک  رفس  يا 

. لوا رتفد  راربالا ، تاماقم 
همکحلا ۀسردم  ◄ 
ادهشلا ۀضور  ◄ 
مایالا حناوس  ◄ 

يوفطصم زاجعا 

( يذمرت یفشک   ◄  ) هّللادبع ریم  دنزرف  حلاص  دمحم  یفصاو ،
صلختم نموم  دمحم  ریم  شردارب  تسا . هدرک  یم  صلخت  یناحبس )  ) يدنه ياه  هدورس  رد  و  یفشک )  ) دوخ یسراف  ياه  هدورس  رد  وا 

وا تسا  هتشاد  مقر ) نیکشُم   ) بقل شردپ  دنا و  سیونشوخ  هدنیارس و  نت  هس  ره  یفصو ،)  ) هب صلختم  هّللادبع  ریم  شردپ  و  شرع )  ) هب
لماک وا  زا  سپ  هدنام و  مامتان  رعاش  تشذگ  رد  ببس  هب  همونم  نیا  دنا . هتفر  دنه  هب  ناشناردپ  هک  تسا  یلو  هّللا  تمعن  هاش  ناگداون  زا 

. تسا هدش 
: زاغآ

ار هاش  ادگ و  وا ، ادیپ  هدرک  ار ***  هّللا  دوب  تباث  انثره 
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هراوتسرهف 1548-1549/3
يوضترم بقانم  زین ◄ 

( یطخ  ) همانزاجعا

هتخانشان
«. باتک همتاخ  رد  راتفگ   » ناونع نیرخآ  و  باطخ » هب  تبیغ  زا  تسا  توافتلا   » نآ ناونع  نیتسخن  يونثم . نزو  رب  یمیش  ینید  هسامح 

هراوتسرهف 1549/3

( ینیسح هلمح   ) متام مالعا 

نسحم هب  صلختم  نسحم ، دمحم  يوتت ،
: دیوگ یم  هیمست  هجو  تسا . تیب   2000 دودح يردیح ، هلمح  ربارب  رد  يراوگوس  ینید و  یسامح  يونثم 

... دوش مغ  هیامرس  نآ  دزس  دهد ***  یم  ناج  هودنا  همان  نیا  وچ 
دش همانمغ »  » یبای ز خیرات  وچ  دش ***  هماخ  رگا  نایرگ  تسین  بجع 

. تسا هدوب  زین  همان  راتخم  ندورس  هشیدنا  رد  ًارهاظ  وا 
: زاغآ

ار كاخ  رکیپ  هد  ناج  نامه  ار ***  كاپ  عناص  درخ  ساپس 
رهم فرجنش  هب  نآ  نک  سنرقم  رهپس ***  یلین  فقس  هدنزارف 

نامه 2190 موس  شخب  زین  مود 1010و 1122  شخب  همانشناد ج 4  زین  هراوتسرهف 1549/3  ◄ 
يوتت عناق  همانراتخم  ◄ 
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مغ نالعا 

ریشیلع ریم  يوتت ، عناق 
هتخاس 1192 موظنم  روط  هب  البرک  دادیور 

هراوتسرهف 1549/3

يردیح همانراختفا 

ابص هب  صلختم  املعلا و  راختفا  هب  بقلم  نسح ، دمحم  ازریم  ینایتشآ ،
: شخب ود  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ياهگنج  رد  تسا  يا  هموظنم 

. دنا هتشاد  روضح  نآ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک  ییاه  هوزغ  -1
هدرک تکرش  نآ  رد  مالسا  تفرشیپ  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تلحر  زا  سپ  هک  ییاهگنج  -2

نیا زا  دوخ  یـسایس  تارطاخ  رد  هلودلا  نیما  تسا . هدش  پاچ  ق  ( 1310  ) لاس رد  يردیح  هلمح  ناونع  هب  راب  نیتسخن  باتک ، نیا  دـنا .
شباتک تسا . هدیـسر  لتق  هب  هیمیظع  سدـقم  هیواز  رد  ق  ( 1377  ) لاس ردو  هدوب  نادنمشناد  رامـش  رد  هدنیارـس  دنک . یم  داقتنا  هموظنم 

دسیون : یم  ( 118  ، دلج 9 هعیرذلا ،  ) ینارهت گرزب  اقآ  تسا . تیب   18000
. تسا هدوب  لاعف  هتشاد و  تکرش  هطورشم  تضهن  رد  وا  تسا . هدش  پاچ  يردیح  هلمح  یگتخاس  مان  هب  همانراختفا  يونثم 

نارونخس ف -  بدالا 480/3 ، ۀناحیر  ، 118/19 ، 622/9 هعیرذلا 256/2 ،  زین  ءاشم 206/2 ، ف -  هراوتسرهف 1550/3 ، راثّالا 34 ، ةدبز 
. نانیرفآ رثا  زین   566

همان ماما 

( ناتسکاپ باجنپ  تارجگ   ) یلاروگ مدرم  زا 
، دمح زا : دنا  ترابع  همان  ماما  ياهناونع  تسا . هّیفنح  دمحم  همانگنج  یفـشاک و  يادهـشلا  ۀضور   » وا راک  عبانم  زا  تسا و  ینید  هسامح 

تدالو فیلأت ، ببس  تاجانم ، تغل ،
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.... مالسلا و هیلع  نیسح  ماما  نینموملاریما  تدالو  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  نینموملا  ریما 
: زاغآ

میحر نامحر  هب  دمآ  هللا  مسب  ز  میکح ***  نآ  نزخم  رد  دیلک 
نامسآ نیمز و  هدومن  ادیوه  ناهج ***  هاش  دنوادخ  مان  هب 

هراوتسرهف 1551/3

همانریما

دمحم خیش  دنزرف  یلع  ربکا  قیاش ،
ياهدادـیور تسا . هدـش  هدورـس  دـمحم  یلو  شهاوـخ  هب  و  یفطـصم - مـالغ  شنادرگاـش - زا  یکی  ماـن  هب  هک  ینید  تـسا  يا  هساـمح 

. تسا طوبرم  هزمح  ریما  ناتساد  هب  فلتخم ،
: زاغآ

تسار وت  یهایس  دیفس و  زا  ربخ  تسار ***  وت  ییادخ  اهاشداپ  نابهم 
ییوت یتسه  قالخ  یتسه و  وت  ییوت ***  یتسم  شوه  روآدیدپ 

هراوتسرهف 1551/3

ایبنالا نیما 

؟، ناخاضر
: دیحوت تفص  رد  نآ  زاغآ  تسا . ناشیا  نادناخ  نارایو و  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یگدنز  رد  رثن  هب  مظن و  هب  يا  هسامح 

دیرولا لَبح  َبرقَا ز  هدنب  ره  هب  دیجم ***  شرع  دنوادخ  مان  هب 
.... دنلب شرع  هب  ات  نیمز  رعق  ز  دنژن ***  ِيّرش  ات  نیرب  شرعز 

هراوتسرهف 1551/3
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همان ایبنا 

میهاربا قاحساوبا  يرتسبش ، ینایع 
خیرات دیوگ : یم  يروتـسا  تسا  هدمآ  مظن  هب  هنانهاش  زا  دیلقت  هب  هک  هلا  هیلع و  هللا  هلـص  مالـسا  ربمایپ  مالـسا و  زا  شیپ  ناربمایپ  خـیرات 

دشاب هدش  هدورس  ناخ  نازاغ  راگزور  هب  دیاش  تسین ، هتخانش  ندورس 
هراوتسرهف 1552/3

( ایبنالا صصق   ) همانایبنا

( ایبنالا صصق   ) همانایبنا

( مهد هدس  زا   ) هتخانشان
هلا  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  مالسا و  زا  شیپ  ناربمایپ  تشذگ  رس  رد  ینید  یسامح و  تسا  يا  هموظنم 

: زاغآ
هد همان  ایبنا  لد ، ياون  هد ***  هماخ  زا  مماک  لد ، هب  یهلا 

هراوتسرهف 1552/3

همانایبنا

بولقلا سینا 

( همان ایبنا   ) بولقلا سینا 

ق) 608 ه .  - 538  ) دوعسم نبرصن  وبا  نیدلا  ناهرب  یناتسجرگ ، يونا 
نیدـلازع نآ  زاغآ  رد  هدورـس و  608 ق )  ) رد یناتـسجرگ  يرونا  هک  دـعب  هب  مدآ  زا  رتـفد  شـش  رد  ینید  یخیراـت -  تسا  يا  هموـظنم 

ایبنا مظن  دنک . يرای  لاس 556 - رد  شیوخ -  تاراسا  زا  و  لاس 538 - دودح  ینآ -  رد  دوخ  دلوت  زا  هدنیارس  تسا . هدوتس  ار  سواکیک 
. تسا هداد  ماجنا  دومحم  میکح  روتسد  هب  ار  همان 
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هرامش 3 لاس 8  نارهت  تایبدا  هدکشناد  هلجم  يونیم ، راتفگ 
كرتشم 2653 ف - 

هیماقنا

( يرمق مهن  نرق   ) ماظن دنزرف  یمق  هاش  نافط  يدورهاش ،
زا وا  ییوج  نیک  یعازخ و  ریرض  ناتـساد  رد  تسا  ینید  ياه  هسامح  زا  تسا . هدورـس  ارقی  اب  ازریم  نیـسح  ناطلـس  يزاغلاوبا  مان  هب  هک 

(. يرمق  884  ) مرحم هدورس  البرک ، دادیور  نارگمتس 
: زاغآ

میحرو تسا  هدنشخب  هک  ییادخ  میرک ***  درف  دنوادخ  مان  هب 
هراوتسرهف 1552/3

سودرف غاب 

متسر دنزرف  دمحا  یهاشنامرک ، یماهلا 
1327  ) لاـس رد  لوا  هعومجم  نیا  تیب . رد 3000  هاشنامرک  یلاو  هنطلـسلا ، ماسح  مان  هب  البرک  ثداوح  رد  تسا  ییاه  هدورـس  هعومجم 

. تسا هدش  پاچ  هاشنامرک  رد  1336 ش )  ) لاس رد  رگید  راب  و  ش )
زاغآ :

تسازس شیاتس  اور ، شیاین  تسار ***  داد  رواد  ناهج  اتکی  هب 
نارونخس 55 ف - راشم 444/1 ، ف  كرتشم 3655 ، ف -

هراوتسرهف 1557/3

تبحم مزب 

اقب هب  صلختم  یلع  هدازرقاب ،
مظن هب  يدایز  راثآ  هک  تسا  دزی  لها  ًالصا  ناسارخ و  ياناوت  نارعاش  زا  هداز  رقاب  داتسا 
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زا هک  تسا  مالسلا  هیلع  راهطا  همئا  تاملک  هدنیارـس و  ینید  راعـشا  زا  يا  هعومجم  یثارم ) حیادم و   ) تبحم مزب  تسا . هدرک  پاچ  رثن  و 
: تسا راعشا  نیا  هلمج  زا  دریگ . یم  رب  رد  ار  ش  نمهب 1381 ه .  ات  ش  دادرخ 1332 ه . 

نیسح يوس  دیشک  ار  ام  قشع  نیسح ***  يوزرآ  تشاد  لد  هک  سب 
نیسح يوب  دیسر  مماشم  رب  قارع ***  نیمزرس  هب  مدیسر  نوچ 
نیسح يور  باتفآ  اه  هولج  نسح ***  هجو  هب  البرک  رد  تشاد 

نیسح يور  هب  ور  سابع  ربق  دیشروخ ***  ربارب  هم  نوچ  دوب 
نیسح يوک  كاخ  هب  مدوس  هدید  بیبح ***  ناتسآ  رب  مداهنرس 

.... نیسح يولگ  زا  مدروآ  دای  نینوخ ***  يا  هلال  دوب  اجک  رس 
نیسح يوگتفگ  یلاخ ز  تسین  اقب *** »  » دنمدرد ناج  نامز  کی 

صص 21-22س

جهابملا ۀجهب 

( يرمق متشه  هدس   ) نیسح دنزرف  نسح  یعیش ، یقهیب  يراوزبس 
ناشیا  نادناخ  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تازجعم  لاوحا و  رد  يونثم  بلاق  رد  تسا  ینید  هسامح 

: زاغآ
راذگم دنچ  نوچ و  دنب  رد  ارم  رادرب ***  دنب  نم  لد  زا  یهلا 

ار ملد  ناج  کلم  هب  یهار  امن  ار ***  ملکشم  ناسآ  زاس  یهلا 
سدق 91 ناتسآ  ف- هراوتسرهف 1563/3 ، 

جهابملا ۀجهب 

ای 970) ای 962  رد 961  لوتقم   ) دمحم نیدلا  یقت  يورم ، هب  روهشم  ینوت  یتریح 
ینوت یتریح  زا  تازجعم  بتک  ◄ 
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نینموملا ۀجهب 

میحرلادبع ازریم  ینییان ،
هفوک تماـعز  هب  يو  ندیـسر  یگنوگچ  ناـیفوک و  زا  یفقث  هدـیبع  یبا  راـتخم  ییوـج  هنیک  رد  تیب ،  4000 دودـح موظنم ، ینید  هسامح 

. دندومن گنج  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  اب  هک  ینانآ  نتشکو 
: زاغآ

ریصب عیمس و  میلع و  میکح و  ریدق ***  یح  دنوادخ  مان  هب 
هراوتسرهف 1563/3

همان تجهب 

رهاط ازریم  یناهفصا ، يرعش 
. تسا هدمآ  هاش  نیدلارصان  گوس  رد  يراعشا  هموظنم ، نایاپ  رد  رتفد . شش  رد  تسا  ینید  یسامح و  يا  هموظنم 

: زاغآ
ناما  دیما  ماوت  زا  نوک  ود  جنر  دوب ز  نامز ***  نیمز و  قلاخ  يا  تمیوگ  ساپس 

هراوتسرهف 1563/3

هلاو هیلع  هللا  یلص  یفطصم  نیلسرملا  دیس  لاوحا  قیاقح  نایب 

لامج ریپ  یناتسدرا ،
زا یخرب  نافراع ، هب  نداد  ناشن  هنومن  يارب  ینافرع ، شور  هب  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  تشذـگ  رـس  رد  رثن  هب  ییاهدـنب  اـب  تسا  يونثم 

، ۀفرعملا ۀیاده  -5  ، ۀبحملا ۀیادب  -4  ، همکحلا ۀیاهن  -3  ، نیبحملا ماکحا  -2  ، هدورس 868 حاورالا  حابصم  -1 دراد : ار  اهشخب  نیا  اه  هخسن 
. نیلصاولا حرش  -7 باوبالا ، حتف  -6

هراوتسرهف 1564/3
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مایپ

( مزرآ م .  ) تمعن هدازازریم ،
هینیـسح حارتقا  رد  هک  تسا  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  ياه  هوزغ  اهدادیور و  هلاو و  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تثعب  رد  يا  هموظنم 

هب ياهلاس 1347 و 1349  رد  بیترت  هب  مود  لوا و  ياه  پاچ  هدش ؛ پاچ  راب  دنچ  هموظنم  نیا  تسا . هدش  هتخانش  هموظنم  نیرتهب  داشرا 
. تسا هدرک  ادها  وگب » دومرف  باوخ  رد  هک  نآ  هب   » ار باتک  هدنیوگ ، تسا . هدوب  نارهت  رد  زر  تاراشتنا  هلیسو 

: زاغآ
رمک هوک و  هب  بش  همین  ادن  دنکف  نینط  رشب ***  دیرفآ  هک  تیادخ  مان  هب  ناوخب 

رشب زاین  تماق  نانچ  هداتس  ارح »  *** » باوخ هب  هکم  نوگمه و  یبش  دوب و  توکس 
رس يدرم  تشاد  هشیدنا  رتسب  يور  هب  زار ***  نتفکش  تولخ  ارح  راغ  نورد 

: ماجنا
رد هب  موش  مالظ  نیز  نامدناشک  وا  هک  زاین ***  گنچ  مینز  نآرق  نماد  هب  رگم 

رتفد نیا  دریگ  گنج  رد  یتسد و  گرزب  تسد ***  ددرگ  هلمج  مالسا  رکیپ  هک  دزس 
رتهب یسک  وا  تسین ز  نیما  راشتسم  هک  هار ***  دیوجب  دراد و  هگن  يور  زارف 

. تسا هدورس  دنب  رد 13  ار  هموظنم  نیا  هدازازریم 

همانربماغیپ

هدورس 1050 ق)  ) حیسم هللادعسالم  یتپ ، یناپ 
. يونثم بلاق  رد  تسا  هلاو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  موظنم  تشذگرس 

: زاغآ
نک راداد  دیحوت  ماجنارس  نک ***  راک  ره  زاغآ  هللا  مسب  هب 

1565 راوتسرهف 6/3 - 
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مالسلا هیلع  همطاف  رثوک ، همشچرس  هب  ات 

ش) دلوت 1318 ه .   ) ایوپ هب  صلختم  یقت ، دمحم  کلاس ،
هیلع یلع  نینموملا  ریما  اـب  هارمه  هموظنم  هموظنم و  نیا  تسا . مالـسلا  هیلع  ارهز  همطاـف  ترـضح  هراوـگوس  هک  تیب  رد 100 يا  هدورس 

. تسا هدش  پاچ  دهشم  رد  رثوک ، همشچرس  هب  ات  مان  هب  يا  هعومجم  رد  مالسلا 
: زاغآ

دنک یم  تیاور  لد ، ثیدح  زا  دنک ***  یم  تیاکح  ین  رگید  راب 
اون رد  هناشوخ ، رس  دیآ  ردنا  و  ادص ***  ناقاتشم  عمج  رب  دنز  ات 

قارف زوس  ما  هنیس  ردنا  تسین  قایتشا ***  يور  دیوگ ز  دلان و 
: ماجنا

راگدرک فطل  مهاوخ ز  يروای  راک ***  زاغآ  یپ  نایاپ  مهد  یم 
داب رورسم  وا  زا  ایوپ »  » هنیس داب ***  رون  رپ  وا  هار  ار ، ناکلاس 

ات ار  دوخ  تالیـصحت  دش . دـلوتم  فسوخ  رد  رونخـس  يا  هداوناخ  رد  یـسمش  لاس 1318  رد  اه ، هموظنم  هدنیارـس  کلاس  یقت  دـمحم 
سیردت هب  دهـشم  ياهناتـسریبد  اهناتـسبد و  رد  لاس 1374  ات  دـنارذگ و  دهـشم  دـنجریب و  رد  یـسراف  تایبداو  ناـبز  یـسانشراک  عطقم 

، اضردـمحم اینهب ، دراد . يراکمه  يوضر  ناـسارخ  فاـقوا  لـک  هرادا  اـب  اـه  هلاـقم  نتـشونو  شهوژپ  اـب  زین  سپ  نآ  زا  تشاد . لاغتـشا 
ریوک 656 نیگن  دنجریب ،

... ات مالسلا  هیلع  یلع  نینموملا  ریما  هارمه  ◄ 

مالسا خیرات 

هتخانشان
« راّیط رفعج  تقافر  هب  ار  باحصا  زا  یعمج  هلا ،] هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ   ] بانج نآ  نداتسرف   » ناونع اب  تسا  یموظنم  يونثم 
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: زاغآ
رشبلا ریخ  داتسرف  شتآ  زا  رومان ***  رفعج  دب  هلمج  نآ  زا 

« ینادواج يارـس  هب  یناف  ملاع  زا  ندومرف  تلحر  ایلوا و  هاش  هب  ینابر  رارـسا  ندرپس  ار و  تیب  لها  اـیبنا ، دیـس  عادو  » نآ ناونع  نیرخآ  و 
. تسا
: ماجنا

بانج نآ  عادو  رهب  درک  بلط  باطخ ***  نسح  هب  ار  ابع  لآ  سپ 
هراوتسرهف 1569/3

يدیشر خیرات 

( ًالامتحا  ) نسح یشاک ،
يدمحم خیرات  ◄ 

( ًالامتحا  ) نسح یشاک ، -1
لاذ  ) ناضمر هام  زا  دادغبو  هلح  طساو و  ياهرهشرد  ههام  هس  ود  يروجنر  کی  زا  سپ  هک  ماما  هدزاود  تشذگرـس  رد  یـسامح  يونثم 

: هدش دای  نآ  رد  مان  ود  ره  تسا . هدورس  وتیاجلا  دمحم  ناهج  مان  هب  یگلاس  تصش  رد  یجو 708 )
دراد مالک  شرکش  نیریش  دراد ***  مان  ماظن  هک  یضاق 

: زاغآ
ار ناهیگ  دیرفآ  لضف  هب  هک  ار ***  نادزی  يادخ  نیرفآ 

كرتشم 2704 ف - هراوتسرهف 1574/3 ،

يدمحم خیرات  -2

دشاب ارس  یسراف  ناکرت  زا  ًارهاظ  هدنیارس 
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هدرک دای  ار  هموظنم  مان  ناشنفد . ياج  هاگداز و  بقل و  داژن و  مان و  اـب  مالـسلا  هیلع  ناـماما  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  گرم  هچیاز و 
: تسا

شمان هب  يدمحم  خیرات  شمامت ***  نامز  نآ  یتخاس  نوچ 
: زاغآ

ناج قلاخ  سنا و  هد  يزور  نادزی ***  مان  هب  نخس  زاغآ 
هراوتسرهف 1574/3 كرتشم 2704 ، ف -

یسراپ همان  نایزات 

ماسح نبا  دمحم  نبدمحم  یفسوخ ،
رــشن زکرم  هدرک و  باـختنا  حیحــصت و  ار  نآ  يدارم  هللا  دـیمح  هـک  تـیب  رد 5000  یفـسوخ  ماـسح  نبا  هماـن  نارواـخ  زا  يا  هدـیزگ 

. تسا هدرک  رشتنم  ار  باتک  لاس 1382  رد  یهاگشناد 
: زاغآ

يادخ مان  هب  متسب  شقن  نخس  ياشگلد ***  همان  نیدب  نیتسخن 
نابرهم هدنشخب  دنوادخ  ناج ***  دنوادخ  شوه و  دنوادخ 

: ماجنا
شوخ كاخ  دوب  نم  رب  وت  مان  هب  شوخ ***  كاخ  رد  وت  مان  هب  متفخ  وچ 

رس باوخ  زا  مرادرب  وت  مان  هب  رگم ***  دشاب  وت  مان  هب  مباوخ  وچ 
یسراپ 43و 319 همان  نایزات  يدارم ، هللادیمح 

دیوجت

دامع نبا 
( ینادمه میقم  دمحم  قیلعتسن ،  ) هموظنم

سدق 105 ناتسآ  ف -
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دیوجت

مساقلاوبا دیس  يراق ،
. تسا هدروآ  مظن  هب  ار  نآ  طیارش  دعاوق و 

سدق 105 ناتسآ  ف -

دیوجت

هتخانشان
موظنم

سدق 105 ناتسآ  ف-

هیلوسر هفحت 

نیدلا ییحم  مالغ  يروصق ،
رد یماظن  رارـسالا  نزخم  زا  يوریپ  هب  هک  هیلوسر » هفحت   » مان هب  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  یگدـنز  تازجعم و  تریـس و  رد  ینید  يونثم 
رد تسا . ریذـپلد  ییاهتیاکح  اب  هارمه  هلاـقم  رد 24  هموظنم  نیا  تسا . هدـش  هدورـس  یکغارج )» ظفل  دـشر   » خـیرات هدام  اب   ) لاس 1234

: دیوگ يونثم  هیمست  هجو 
وا مان  هدش  هیلوسر » هفحت   *** » وا ماجنارس  وچ  یکین  هب  تشگ 

راهچ یس و  دصود ، فلا و  هنس  رد  رادبآ ***  رهگ  نیا  دیدپ  تشگ 
نیدلا ییحم  کلم  مالغ  تسه  نیقی ***  رهاوج  کلس  نیا  مظان 

. تسا هدش  پاچ  اهراب  هموظنم  نیا 
راشم 1205/1 ف - هراوتسرهف 8/3-1577 ، 

هدرُب هدیصق  سیمخت 

نامحرلادبع نب  نامیلس  یفیحن ،
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( متفه نرق   ) يریصوت دمحم  هللادبع  وبا  زا  نتم 
. رثن هب  يا  هچابید  اب  هلاو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  شیاتس  رد 

: زاغآ
یمد هب  مد  نیناو  هآ  وت  راک  هشیمه  یمغ ***  هب  ار  وت  ما  هدید  یمه  هک  دش  هچ  الد 

نیفراعلا 404/1 ۀیده  كرتشم 2722 ، ف -

ینارملا ةرکذت 

. لبلب لگ و  هب  روهشم  نیسح  دمحم  دنزرف  یحتاف  هب  صلختم  یعیفش و  دمحم  هب  بقلم  1289 ش )  ) اضر یلع  ریم  یناهفصا ، یحتاف 
( یطخ . ) تیب لها  هیثرم  رد  يا  هموظنم 

هراوتسرهف 1584/3

ءاسک ثیدح  همجرت 

دوادالم دنزرف  هللا  لضف  یناسارخ ، يربخ  دوس  راگن  عیادب 
. تسا هدش  پاچ  دهشم  رد  يرمق  لاس 1322  رد  هک  هیئاسک  ناونع  اب  يا  هموظنم 

راشم 1286/1 ف- هراوتسرهف 1586/3 ،

ءاسک ثیدح  همجرت 

يرون گرزب  ازریم  دنزرف  مراکملاوبا  یلقاضر  یناردنزام ، قرشم 
. تسا هدش  یگنس  پاچ  نارهت  رد  يرمق  لاس 1315  رد  هموظنم ،

راشم 1286/1 ف - هراوتسرهف 1586/3 ، 

هلا هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  شیاتس  رد  يا  هدیصق  همجرت 

هتخانشان
( مهدزاود نرق   ) يوفص نیسح  ناطلس  هاش  مان  هب 
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: زاغآ
ایبنا ملع  هاگته  زن  ياشخب  افص  نآ  یفطصم ***  دزیا  رون  يانث  تعن و  رد  هک  نوچ 

كرتشم 2724/5 ف-

هدرب هدیصق  همجرت 

مارهب دنزرف  مساقلاوبا  هلودلا  نیعم  يزاریش ، دینج 
متشه هدس  زا  يا  هموظنم 

نارونخس 138 ف- كرتشم 2733 ، ف-

هدرُب هدیصق  همجرت 

دمحم فرش ، ظفاح 
: تسا هدیسر  نایاپ  هب  ق  لاس 810 ه .  رد  هک  يریصوب  نتم  زا  موظنم  همجرت 

مقر ردنا  یسراف  مظن  داتفا  قافتا  دوب ***  هتفر  يزات  لاس  هد  دصتشه و  ترجه  نوچ ز 
مرکاچ دمحم  نم  دمحم ، دشاب  نم  مان  فرش ***  ظفاح  مترهش  ملوسر  حادم  هدنب 

: زاغآ
مه هب  هتشگ  ناور  نوخ  اب  یتخیمآ  مشچ  کشا  مَلَس ***  ِيذ  ردنا  تنارای  تبحص  دای  يا ز 

كرتشم 2723 ف-

هدرُب هدیصق  همجرت 

ظفاح لداع  دنزرف  لالع ،
يریصوب دمحم  هللادبع  وبا  زا  نتم 

42 ص :

هدرب هدیصق  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 189زکرم  هحفص 64 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا هدیسر  نایاپ  هب  ق  لاس 1900 ه .  رد  هک  هدرب  هدیصق  موظنم  همجرت 
كرتشم 2723 ف-

هدرُب هدیصق  همجرت 

دمحم نیدلا  ییحم  زا  همجرت 
. تسا هدش  هدورس  يرمق  لاسرد 779  هک  يریصوب  زا  نتم 

مظتنم دش  یسراف  مظن  هب  مه  هدیصق  نیاک  هن ***  داتفه و  دصتفه و  رد  برع  خیرات  دوب 
 )...( مرک زا  تلود  نیا  دوب  سب  وا ***  دالوا  مداخ  ملوسر  حادم  هدنب 

 )...( دیما دشاب  وا  یمان  مه  مه ز  بقل ***  نیدلا  ییحم  دمحم  دشاب  نم  مان 
فرش ظفاح  همجرت  سق : كرتشم 2724  ف-

هدرب هدیصق  همجرت 

هتخانشان 
: زاغآ

دمحم فرش ، ظفاح  هدورس  ربارب 
: ماجنا

مرک اوقت و  لها  ملح و  لها  ملع و  لها 
افیرش دمحم  زا  ایوگ 

كرتشم 2724 ف-

هینیع هدیصق  همجرت 

دهشم هداز  یمق ، لیعامسا  دمحم  دنزرف  اضر  دمحم  دنزرف  اضر  دمحم  یمق ،
(. يرمق هتشذگ 173  رد   ) لیعامسا مشاهوبا  يریمح  دیس  زا  نتم 

. هینیع هدیصق  هیاپ  رب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  شیاتس  رد  يا  هموظنم 
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: زاغآ
اج هب  يو  زا  نهک  راثآ  هدنام  اول ***  ردناو ، رمع  ما  ییاج ، تشاد 

كرتشم 2724 ف-

همغلا فشک  همجرت 

هتخانشان
: زاغآ

ناتسراگن هدنراگن  ياو  ناتسراهب ***  هدنزارط  يا 
هشولب 229/1 هراوتسرهف 1593/3 ،

تاجانم همجرت 

هتخانشان
. تسا هدش  هدنادرگرب  یسراف  تیب  کی  هب  نآ  تیب  ره  هک  نایبلا  ۀبطخ  حرش  اب  هارمه  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  بوسنم  نتم 

يریقح تاجانم  حرش  ◄ 

البرک حیبست 

یکز يدهشم ، میدن 
زاغآ ناهاپس  رد  دوخ  نیتسخن  رفـس  زا  تشگرب  زا  سپ  هک  نآ  یخیرات  ياه  هشیر  البرک و  ناتـساد  نوماریپ  تیب  رد 4570  تسا  يونثم 

. تسا هدناسر  ماجنا  هب  رحس ) ضیف   )= فجن 1158 رد  هدرک و 
هللا مسب  ياب  درک  مددم  هآ ***  زا  فلا  مشک  یم  ملق  نوچ 

نارونخس 598 ف- كرتشم 2727-8 ، ف-
هراوتسرهف 1599/3
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هرقب هروس  ریسفت 

يونثم بلاق  رد  م 12122 )  ) هاشیلع رون  ینوت ؛ یسبط 
: زاغآ

یتسه تسینو  تسه  وت  دراد ز  یتسه ***  تسین  وت  زج  هب  هک  نآ  يا 
ف-2728

تازجعملا عماج 

لوسرلادبع دنزرف  نسح  دمحم  یتارجگ ، نیکسم 
هدوب یبرع  نابز  هب  هک  يداهز  عاو  دمحم  تازجعملا » عماج   » همجرت هلاو . هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  تریـسو  تازجعم  رد  تسا  ینید  هسامح 

. تسا
: زاغآ

دیما رازلگ  هچنغ  نادنخ  هب  دیواج ***  حبص  میسن  زا  یهلا 
شراز هزبس  نآ  تخب  زبس  دشاب  هک  شراهب ***  ضیف  زا  شخب  توارط 

هراوتسرهف 1603/3

امن یتیگ  ماج 

یلع دمحمالم  یناشورف ،
هب يونثم  نیا  تسا . هدش  دای  همان » بوسعی  و« يردیح » هلمح   » زا نآ  رد  هلاو و  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  تشذگرس  رد  تسا  یـسامح  يونثم 

. تسا هدش  پاچ  نارهت  رد  يرمق  لاس 1377 
: زاغآ

مقر دز  نیرفآ  ناهج  مان  هب  ملق ***  يراج  دیدرگ  وچ  نیتسخن 
كرتشم 2907) ف -   ) ریقف نسح  دمحم  زا  رودصلا  جارس  سق : كرتشم 2738 ، ف-
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«. امن یتیگ  ماج   » ناونع اب  افقاو  هدورس  و 
هراوتسرهف 1604/3

امن یتیگ  ماج 

افقاو زا 
: تسا هدمآ  نینچ  هدنیارس  مان  تسا . هدش  هدورس  يونثم  بلاق  رد  هک  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تشذگرس  رد  تسا  ینید  يا  هسامح 

ادخ تعن  تسا  هدرمش  ار  زا  هک  ادتقم ***  نیا  تسیک  افقاو  وگب 
. تسا هدش  دای  همان » بوسعی  و« يردیح » هلمح   » زا هموظنم  نیا  رد 

: تسا هدمآ  ریز  تیب  رد  هموظنم  مان 
امس ضرا و  لاح  نآ  رد  میامن  امن ***  یتیگ  ماج  نآ  مان  منک 

مود تیب  تسا و  یناشورف  یلع  دمحم  يامن  یتیگ  ماج  ربارب  نآ  زاغآ 
ات ود  دش  ملق  نابز  تشهد  ز  ادخ ***  مان  تشونب  لیلهت  وچ 

هراوتسرهف 1604/3 كرتشم 2738 ، ف -

امن یتیگ  ماج 

هتخانشان
. تسا هدش  هدورس  بجر 1200  رد  هک  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تشذگرس  رد  ینید  يا  هسامح 

: تسا نآ  تایبا  هلمج  زا 
ار ماک  دوخ  رکش ز  وچ  مدومن  ار ***  ماج  نیا  مامتا  هب  مدناسر 

تسا یلج  قیالخ  دزن  هب  شباسح  تسیود ***  رازه و  رد  بجر  هام  هب 
. یناشورف زا  امن  ناهج  ماج  کن : زین 

هراوتسرهف 1604/3 كرتشم 2738 ، ف-
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امن یتیگ  ماج 

لیعامسا  نب  دمحم  يراسناوخ ،
هلاو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تاوزغ  رد  يونثم 

یگنس پاچ  نارهت 1303 ق 
هراوتسرهف 1604/3 راشم 1005 ، ف-

بقانملا عماج 

هتخانشان
رد زاغآ  مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح  شیاتـس  رد  متـشه  باب  زا  هک  یطخ )  ) باب هدراهچ  رد  همئا  شیاتـس  رد  تسا  ییاه  هدیـصق  هعومجم 

. تسا يرطس  هحفص 14  هک 628  دراد  سلجم  رد  هخسن  کی  دوش . یم  متخ  مالسلا  هیلع  يرگسع  نسح  ماما  شیاتس  رد  مهدراهچ  باب 
هراوتسرهف 1603/3 كرتشم 2738/9 ، ف-

تیالولا عماج 

هتخانشان
( یطخ . ) تیالو هاش  تالاح  تاوزغ و  رد 
هراوتسرهف 1603/3 كرتشم 2739 ، ف-

رایتخا ربج و 

انکر میکح  یناشاک ، ياحیسم 
. تسا یفسلف  يونثم 

: زاغآ
رشو ریخ  ردنا  تسا  هدومرف  هچ  ات  رشبلا ***  ریخ  زا  مراد  یناتساد 
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: ماجنا
اود اهمغ  رد  تسار  ام  وا  لدع  اور ***  دوبن  ادخ  زا  ندرک  ملظ 

كرتشم 2739 ف-

يردیح هبذج 

بلاطوبا ازریم  ینیسح ،
یلع ترضح  تشذگرسو  ناورهن  نیفـصو و  لمج  گنج  تسا . يردیح  هلمح  هلابندو  ق  ات 1105 ه .  نوماریپ 1077  نآ  ندورس  خیرات 

. درب یم  مان  بلاطوبا  مان  هب  دوخ  زا  هدنیارس  تسا . هدورس  تیب  رد 5100  يونثم  بلاق  رد  ار  مالسلا  هیلع 
: زاغآ

ادخ مان  تسا  گرزب  مان  هچ  او ***  دمح ، منک  یم  ادخ  مان  هب 
تساول ریز  هب  رکشل  تفه  نیا  شک  تسازس ***  شیاتس  ار  يرواد  ناهج 

هراوتسرهف 1605/3

يردیح هبذج 

ناخ یلعلادبع  یلاگنب ، نسحا 
. تسا هدورس  يزاغ  گنج  دسا  مان  هب  ق  ات 1151 ه .  زا 1143  هک  تسا  يردیح  هلمح  هلابند 

زاغآ :
دیدپ ملاع  درک  نک  رما  زا  هک  دیجم ***  شرع  دنوادخ  مان  هب 

ینید - یسامح رثا  هرابرد 54  نیچلگ  راتفگ 
هراوتسرهف 1605/3 كرتشم 2739 ، ف-

ای و11 شخب 2 ص 25 -  یسراف ج 4  همانشناد 

بقانملا گنج 

يدهم سرج ،
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یناسارخ يدوج  ناوید  شماه  رد 
. تسا هدش  پاچ  يرمق  لاس 1302  نارهت  رد 

هراوتسرهف 1609/3 راشم 1065 ، ف -

بقانملا گنج 

رافغلادبع ینادمه ،
. تسا هدش  پاچ  یناسارخ  يدوج  ناوید  شماه  رد  هک  مهدراهچ  نرق  هدورس 

هراوتسرهف 1609/3 زین 1594/2 ، راشم 1065  ف-

بقانم گنج 

هتخانشان
. تسا هدش  یگنس  پاچ  نارهت  رد  هحفص  رد 319  یعقر  عطق  اب  ق  لاس 1278 ه .  رد  هموظنم  نیا 

راشم 1065 ف-

همان گنج 

هتخانشان
. راصح تفه  يوس  ریما ... ترضح  نتفر  ناونع : نیتسخن  موظنم ، ینید  هسامح 

هراوتسرهف 1609/3

همان گنج 

هتخانشان
. تسا هدش  پاچ  دنه  رد  اهراب  م ) 1121 ق .   ) ناخ دنمشناد  ناقاخلا و  برقم  هب  بقلم  تمعن  دمحم  یلاع ، ناخ 

راشم 1065 ف-
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همان گنج 

ناخدمحا یفوص ،
. تسا هدش  پاچ  دنه  رد 

راشم 1065 ف-

همان گنج 

هتخانشان
. تسا هدش  پاچ  دنه  رد  اهراب 

راشم 1065 ف-

همان گنج 

هتخانشان
يالج ربیخ ، گنج  هشیاع ، ندید  باوخ  دوش . یم  زاغآ  ردب  هوزغ  اب  هک  تسا  ینید  هسامح  کی  زا  یشخب  هّیفنح . دمحم  ناتساد  هارمه 

: تسا هدروآ  مظن  هب  ار  عیاقو  رگید  نایدوهی و  ندومن  نطو 
: زاغآ

منک یم  رس  ردب  هوزغ  نم  هک  منک ***  یم  ربخ  ار  ناعماس  نونک 
... نانموم نوچ  زوریف  دنتشگ  هک  ناد ***  خیرات  درم  نآ  تفگ  نینچ 

هراوتسرهف 1609/3 كرتشم 2747/4 ، ف-

همان گنج 

نافوط یبیرج ، رازه 
. تسا هدش  هدورس  یمان  حلاص  يارب  هک  تسا  ریبخ  حتف  ناتساد  ینید و  ياه  هسامح  زا 
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: زاغآ
شوه لقع و  مرس  زا  رامخ  هدرب  هک  شورس ***  ار  ناج  کلم  يا  یقاس  ایب 

: دهشم هخسن  رد  ماجنا 
وا لآ  ربمغیپ و  هب  ششخبب  وا ***  لاوحا  هب  رشحم  زور  نیبب 

هراوتسرهف 1609/3 كرتشم 2747 ، ف-

یشتآ همان  گنج 

. تسا هدرک  صلخت  مساق  يدبع و  یمیلس ، یملس ، هک  یشتآ 
رد هک  مهدزاود  هدس  مود  همین  هب  قلعتم  ناماما  شیاتس  مالسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  ياهگنج  شرازگ  رد  تسا  ییاه  هدیـصق  اهیونثم و 

. تسا هدش  هدورس  ق  بجر 1188 ه . 
هراوتسرهف 1609/3 كرتشم 2747-8 ، ف-

مالسلا هیلع  ابع  لآ  سماخ  همان  گنج 

عاعش
: تیب ود  نیا  یهاوگ  هب 

لوصو عاعش  شنانچ  نک  اطع  لوبق ***  بات  تسه  رگا  ایادخ 
دسر یهام  هب  ات  شوترپ  هم  ز  دسر ***  یهلا  شرع  هب  شعاعش 

ق لاس 1170 ه .  رد  نآ  ینایاپ  خـیرات  هدام  هیاپ  رب  هک  تیب  رد 2000  البرک  ياهدادیور  فیـصوت  رد  براقتم  رحب  رد  تسا  يا  هموظنم 
. تسا هدیسر  ماجنا  هب 

: زاغآ
شخب رانید  شخب و  نید  شخب و  درخ  شخب ***  رایسب  دنوادخ  مان  هب 

راکشآ دومن  تمعن  هس  ره  نیا  زا  راگدرک ***  نید  ایند و  راک  همه 
. تسا هدمآ  يردیح  هلمح  زاغآ  رد  تسا و  لذاب  زا  تیب  ود  نیا 

هراوتسرهف 1611/3 كرتشم 2748 ، ف-
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نیما دمحم  همان  گنج 

هدورس 1083 ق)  ) دنچ مار 
: تسا هدمآ  نآ  نایاپ  رد 

نس دوب  فلا  هس  نینامث و  نمز ***  یسرپ  وچ  هنس  خیرات  ز 
تسر هزات  لگ  نوچ  نانج  غاب  هب  تسخن ***  زور  هب  مرحم  هام  ز 

دنسپلد نک  مظن  ار  هصق  نیا  وت  دنچ ***  مار  يا  هک  فتاه  تفگ  نم  هب 
: زاغآ

راکشآ ناهج  درک  نُکف  نُک  رد  هک  راگدرورپ ***  كاپ  تردق  یهز 
رگ هولج  دش  نیعلا  ۀفرط  کی  هب  رتو ***  کشخ  همه  نیا  کمس  ات  امس 

شخب 2 یسراف 4/ همانشناد  زین   1611/3 هراوتسرهف

هیفنح دمحم  همان  گنج 

لیعامسا دنزرف  یلع  رهاطوبا  یسوط ، رت 
هک ار  سان  نج و  قلاخ  رم  سایق  یب  ساپـس  دمح و  زا  دعب  رثن . هب  همدـقم  زاغآ  هّیفنح . دـمحم  ياهگنج  رد  تسا  ینید  - یـسامح يونثم 

... لطاب قح و  نایم 
ف-1595/2 هراوتسرهف 1610/3 ، كرتشم 2748 ، ف-

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  همان  گنج 

هتخانشان
لسوتو نایهاپس  ینادرگرس  و  هضیرق »  » گنج زا  ربمایپ  تشگرب  زا  سپ   » ناونع اب  هک  دشاب  رت  گرزب  ینید  هسامح  کی  زا  یـشخب  دیاش 

: ددرگ یم  زاغآ  ادخ » ریش  هب  ناشیا  لسوت  ربمایپ و  هب  نانآ 
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: زاغآ
ناتساد یکی  میوگب  ات  ونش  ناور ***  خرف  دنمدرخ  يا  نونک 

هراوتسرهف 1610/3

ربیخ همان  گنج 

يدهم یبارت ،
. مالسلا هیلع  ریما  ترضح  حتف  ربیخ و  يازغ  رد  ینید  هسامح 

هراوتسرهف 1611/3

مشاه همان  گنج 

. هتخانشان
زا ربمایپ  دوش . یم  ناهنپ  رهـش  رانک  ياهرازغرم  رد  دنک و  یم  هنیدم  گنهآ  هاپـس  اب 100000  دـکم »  » نآ رد  هک  تسا  ینید  يا  هسامح 

سپـس دـسر ، یم  تداهـش  هب  فارطا  ياه  هشیب  رد  اما  دوش . یم  بلطواد  متاح ) ، متاـه [ ) مشاـه ، ] دـهاوخ یم  راکـش  تشوگ  باحـصا 
. دشک یم  ار  دکم »  » دروخ و یم  رب  نمشد  هاپس  هب  وا  يوجتسج  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

: دیوگ یم  مشاه  هرابرد  هموظنم ، هدنیارس 
اقل شوخ  رظنم و  وکن  ناوج  ادخ ***  لوسر  مع  نبا  دوب  هک 

هراوتسرهف 1612/3

هیالولا رهاوج 

رد 1293) هدنز   ) نیدباعلا نیز  دنزرف  رقاب  دمحم  یساملس ، فصاو 
نارونخـس گنهرف  هعیرذ و  رد  یکرت . یـسراف و  هب  ناشیا  نادناخ  بئاصم  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تازجعم  رد  تسا  ینید  هموظنم 

. یناعم نیچلگ  زا  ینید  یسامح  رثا  رد 54  زین  تسا و  هدشن  دای  فصاو »  » هژاو
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: زاغآ
یگدنتسرپ دیاشن  ار  وا  زج  یگدیدنسپ ***  دمح و  تسار  ادخ 

هراوتسرهف 1613/3 كرتشم 2749 ، ف-

يدوج

داوجلادبع یناسارخ ، يدوج 
. تسا هدش  پاچ  راب  دنچ  هک  تسا  يراوگوس  رد  ییاه  هدورس  هعومجم  روثنملاردلا »  » مان هب  وا  ناوید 

( تسا هداد  ار  پاچ  یناشن 15   ) راشم 2282/2 ف- هراوتسرهف 1616/3 ،

تاذ رهاوج  = تاذ رهوج 

( مهن هدس  ، ) ینوت راطع 
. تسا هدیسر  پاچ  هب  يروباشین  راطع  مان  هب  هک 

نآ یناـفرع  لـیوأتو  اـخیلز  فسوی و  اّوح ، مدآ و  زا  ییاهناتـساد  رد  تیب  دودـح 12400  مکی  شخب  شخب ، ود  رد  تـسا  ینید  يوـنثم 
. تسا هدمآ  هدنیارس  هرابرد  هک  تیب  نوماریپ 11600  مود  شخب  اهناتساد .

يارس ناطلس  دهشم  رد  مدشاب  ياج ***  روپاش  یلو  نوت  زا  نم  لصا 
: زاغآ

تسا ناهن  زا  راکشآ  يادخ  تسا ***  ناجو  مسج  رون  هک  نآ  مان  هب 
يروباشین راطع  مان  هب  راشم 1079 ف - كرتشم 2750 ، ف-

جنگ هدراهچ 

نیدباعلا نیز  یناهفصا ، دباع 
هراوتسرهف 1613/3

هراوتسرهف 1667/3 نینموملا ، ۀضور  ◄ 
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ثیدح لهچ 

نامحرلادبع نیدلا  رون  یماج ،
موظنم همجرت 

182 تسدق ناتسآ  ف-

ثیدح لهچ 

نیدلا فیس  يوره ،
موظنم همجرت 

سدق 182 ناتسآ  ف-

موظنم ياسک  ثیدح 

ناخ یلع  ازریم  يدزی ، شوماخ 
: زاغآ

دنک یم  يرارق  یب  يرای  رهب  دنک ***  یم  يرابدرب  معبط  زاب 
هراوتسرهف 1615/3 ، 184 نارونخس ف- كرتشم 2761 ، ف-

اسک ثیدح 

حصان هب  صلختم  دمحم  یلع  ازریم  يورسخ ،
. تسا هدش  پاچ  یبرس  تروص  هب  هحفص ، رد 6  یمقر و  عطق  رد  یسمش  لاس 1314 

1157 راشم ف-

اسک ثیدح 

یقت دمحم  یب  یلعنیسح  جاح  یئوخ ، لئاس 
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( دلج کی  رد  ءاّبحالا  ةراشبلاب  )
هحفص رد 157  یتشخ  یگنس ، ناریا 1321 ق 

راشم 1157 ف -

هعیشلا ۀقیدح 

هتخانشان
. ناماما يراوگوس  تازجعم و  بقانم و  رد  هموظنم 

هراوتسرهف 1616/3

ینیسح هبرح 

( ینیسح ًالامتحا   ) هتخانشان
: لذاب يردیح  هلمح  هلابند  ردیح ، هلمح 

مرک يردیح ، هبرح  ◄ 
هراوتسرهف 1617/3

يردیح هبرح 

( یطخ  ) مالسلا هیلع  یلع  ترضح  ياهگنج  رد  تسا  ینید  هسامح  بلاطوبا  ازریم  یناهفصا ،
هدورس 1125 ق.

هراوتسرهف 1617/3

يردیح هبرح 

قداص هدازآ ،
( یطخ  ) موظنم ینید  هسامح 

هراوتسرهف 1617/3
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ینیسح هلمح  ای  يردیح : هبرح 

یلع بارت  ریم  یطساو ، ینیسح 
مظن هب  ینید  هسامح 

هراوتسرهف 1617/3

يردیح هبرح 

هتخانشان
: تسا هدرک  لابند  ار  لذاب  يردیح  هلمح  هک 

مالسلاو ما  هدرک  رصتخم  نخس  مالک ***  شوخ  لذاب  عرصم  کی  هب 
: زاغآ

انشآ نخس  منابز  دش  وزک  ادخ ***  مان  هب  ار  نابز  میاشگ 
رامش زور  راداد  تسا  میرک  راگدرورپ ***  نامحر و  تسا و  میحر 

هراوتسرهف 1617/3

يردیح هبرح 

مرک
هلـصاف رد  هک  لذاب  يردـیح  هلمح  زا  يوریپ  هب  مرک ، صلخت  اـب  يرعـش  زا   A/NM/185 هرامـش هب  گنج  رالاس  هناـخباتک  سیون  تسد 

. تسا هدمآ  رد  مظن  هب  1135-1150 ق 
شخب 2 یسراف ج 4  بدا  همانشناد 

هراوتسرهف 1617/3 هتخانشان ، يردیح ، هبرح  ◄ 

... نیلسرملا متخ  یثارم  یف  نینموملا  نزح 

یلع دمحم  خیش  یمظاک ، يدسا 
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. تسا هدورس  سلجم  ای 86  رد 80  هاش  دجما  ناطلس  مان  هب  ار  دوخ  هموظنم  هتسیز و  یم  ناتسودنه  رد  يدسا 
( تسا هدش  پاچ  دنه  رد  ًالامتحا  )

هراوتسرهف 1618/3

قیاقح

يدابآدیب ربکا  یلع  دنزرف  مساقلاوبا  یجار ،
. تسا هدمآ  يدابآدیب  ربکا  یلع  دنزرف  مساقلاوبا  وا  مان  یجار ، صلخت  اب  يا  هدنیارس  زا  يرصان  قیاقح  يدمحم ، خیرات 

ات هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  خـیرات  رد  ینید  تسا  يا  هسامح  هک  دـشاب  يردـیح  هلمح  هدنیارـس  ینامرک  یلعنامب  ناـمه  وا  لاـمتحا ، هب 
. تسا هدش  هدورس  يرمق  لاس 1270  هب  هک  ناونع  رگید 291 - ياج  رد 353 - ترضح ، نآ  گرم 

: زاغآ
ادخ مان  هب  رتفد  دنیاشگ  يده ***  هار  ناسانش ز  قیاقح 

هراوتسرهف 1619/3

يرصان قیاقح 

يدابآ دیب  مساقلوبا  یجار ،
هراوتسرهف 1620/3 

یجار هدورس  قیاقح ، ◄ 

بقانملا قیاقح 

يرمق رد 1332  لضفلاوبا  یلع  نیدلا  لالج  اقنع ، بیدا  هلیسو  هب  نآ  زا  یبختنم  هک  موظنم ،
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. تسا هتفای  راشتنا  یگنس  پاچ  تروص  هب  نارهت  رد 
بقانملا قیاقح  زا  بختنم  ◄ 

همان تقیقح 

( کلملا مظان   ) ییایض هب  صلختم  ریگناهج  ازریم  يدنرم ، ینیسح 
. تسا هدش  پاچ  راب  دنچ  ناریا  لوبناتسا و  رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  ترضح  يایاصو  زا  موظنم  يونثم 

: زاغآ
هداد شون  ار  ناج  شوگ  هار  ز  هداد ***  شوه  ار  ام  هک  نآ  مان  هب 

زغم رد  هداد  تعیدو  یناج  ره  هب  زغن ***  رهوگ  نارازه  دص  تمکح  هب 
: ماجنا

نیرشع عست و  نوزفا  دصیس  رازه و  نیرشت ***  زور  رخآ  جح  يذ  هام  هب 
اناوت مویق  یح  لضف  هب  اناد ***  روتسد  نیا  دمآ  نایاپ  هب 

ص 205 لمع ، صالخا  زومآ  یلع  زا  رصاعم 2376/4 ، یمان  نارونخس 
. نیعم گنهرف 

لوسر تیاکح 

هتخانشان
. هلاو هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  یگدنز  رد  تسا  ینید  هسامح 

كرتشم 2773 ف-

تداهش رد  اه  تیاکح 

هتخانشان
یناوخ هضور  -2◄ 

هراوتسرهف 1661/3
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البرک هسامح 

میعن يرشارف ،
( يدالیم  1846 مهدزون ، نرق  ، ) ینابلآ يوگ  یسراپ  رعاش 

رعاش يارب  ار  البرک  زیمآ  هعجاف  ناتـساد  هدـمآ و  نیمز  هب  دـنوادخ  بناـج  زا  هک  يا  هتـشرف  ناـبز  زا  ـالبرک  ناونع  اـب  تسا  يا  هعومجم 
مالسلا و هیلع  یلع  نب  سابع  ياهیراکادف  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  میعن ، یبهذم ، - یـسامح هموظنم  نیا  رد  دنک . یم  فیـصوت 
نمیرها و ناوریپ  زا  ار  ناورم  لآ  نایفـسوبا و  نادـناخ  لباقم  رد  دـناد . یم  تقیقحو  قح  رون  رهاظم  ار  اهنآو  دیاتـس  یم  ار  ادهـش  ریاـس 

. درامش یم  ناطیش 
رد یسراف  تایبدا  زین  11-12 ص 50-51  ياه هرامش  ششوکو  درف  هلجم  ینابلآ ، يوگ  یسراپ  رعاش  يرشارف  میعن  میرکلادبع  ینشلگ ،

. ریغص يایسآ 

( یطخ ) ینیسح هلمح 

يوضر
. دوش یم  يرادهگن  روپیکناب  هناخباتک  رد  نآ  زا  يا  هخسن  هدش و  هدورس  يرمق  رد 1270  تسالبرک و  دادیور  هرابرد 

شخب 2 ص 1010 یسراف ج 4  بدا  همانشناد 

يردیح هلمح 

هتشذگ 1134) رد   ) ینغلادبع دنزرف  دنمجرا  ازریم  يریمشک ، دازآ 
ناخدمحم نیدلارخف  شهاوخ  هب  لاس 1131  رد  ار  هموظنم  نیا  دازآ  دـنا . هدرک  لابند  ار  لذاب  عیفر  ازریم  راک  یکـسردنف  بلاطوبا  وا و 

. تسا هدش  پاچ  هموظنم  نیا  تسا . هدورس  لذاب  یمومع  رسپ 
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: زاغآ
تسازس ار  ملق  حول و  دنوادخ  تساه ***  همان  رتفد  رس  هک  ییانث 

هراوتسرهف 1626/3 نارونخس 4، ف- كرتشم 2774 ، ف-

يردیح هلمح 

باتک لذاب  ناخ  عیفر  دسیون : یم  شوخرـس  هرکذت  بحاص  يدابآ . ناهج  هاش  يدهـشم  دمحم  دنزرف  عیفر  دمحم  ازریم  يدهـشم ، لذاب 
جراعم يور  زا  نامثع  راک  نایاپ  مان  يردیح  هلمح  هدرک و  اهـشالت  اجنآ  ردو  هدروآ  مظن  هب  یـسودرف  همانهاش  هنیمز  رد  ار  ةوبنلا  جراعم 

. دنا هتفرگ  ار  وا  راک  هلابند  يرگید  ناسک  تسا . يوره  ینیکسم  نیدلا  نیعم  هوتفلا  جرادم  هوبنلا و 
: زاغآ

شخبرانیدو شخب  نید  شخب و  درخ  شخب ***  رایسب  دنوادخ  مان  هب 
نارونخس 74 ف- راشم 1223 ، ف- كرتشم 2775 ، هراوتسرهف 1627/3 ف-

يردیح هلمح 

زا 1237) سپ  هتشذگ  رد   ) یلعنامب ینامرک ، یجار 
هاش یلعحتف  يومع  رـسپ  راجاق  میهاربا  هلودلا  ریهظ  مان  هب  ار  هموظنم  نیا  مالـسا  نییآ  هب  ندیورگ  زا  سپ  هک  دـنا  هتـسناد  یتشدرز  ار  وا 

. تسا هدورس  تیب  رد 30000  هدوب  نامرک  مکاح  هک 
هدمآ و درگ  ینامرک  رهظم  ششوک  هب  شگرم  زا  سپ  تسا و  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ياهگنج  ربمایپ و  تشذگرـس  رد  هسامح  نیا 

. تسا هدش  پاچ  راب  دنچ 
: زاغآ

درک رادیدپ  مدآ  كاخ ، زا  هک  درف ***  راداد  دنوادخ  مان  هب 
هراوتسرهف 1629/3 نارونخس 219 ، ف - راشم 1223 ، ف -  كرتشم 2776-7 ، ف -

راثّالا 177 ةدیز 
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يردیح هلمح 

ناخیلع يدهم  يدنه ، قشاع 
مالسلا هیلع  یلع  ترضح  ياهگنج  رد  موظنم ، ینید  هسامح 

هراوتسرهف 1629/3

يردیح هلمح 

نسح دمحم  یناجیردهق ، ریقف 
هلاو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  راگزور  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تشذگ  رس  رد 

رودّصلا جارس  ◄ 

يردیح هلمح 

 ( مهدزاود نرق  رد  هتشذگ  رد   ) بلاطوبا یناهفصا ، یکسردنف 
ناورهن نیفصو و  لمج  ياهگنجو  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تشذگرس  رد  تیب  رد 5000  هک  تسا  يدهشم  لذاب  يردیح  هلمح  هلابند 

هب هتفای و  ار  نآ  فجن  مان  هب  يرعاش  یکـسردنف ، زا  سپ  تسا . هتفرگ  ار  لذاب  راک  هلابند  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  زا  تسا . هدش  هدورس 
. تسا هدورس  هموظنم  ود  دنویپ  رد  یتیب  دنچ  دوخ  هدروآ و  لذاب  يردیح  هلمح  همتاخ  رد  لاس 1135 

: زاغآ
ادخ مان  تسا  گرزب  مان  هچ  اهدمح ***  منک  یم  ادخ  مان  هب 

هراوتسرهف 1629/3 نارونخس 19 ، ف -  كرتشم 2774 ، ف -

يردیح هلمح 

هتخانشان
: تسا هدرک  لابند  ار  لذاب  راک  هدنیارس ،

مالسلاو ما  هدرک  رصتخم  نخس  مالک ***  شوخ  لذاب  عرصم  کی  هب 
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: زاغآ
انشآ نخس  نابز  دشو  زک  ادخ ***  مان  هب  ار  نابز  میاشگ 

رامش زور  راداد  تسا  میرک  راگدرورپ ***  نامحر  تسا و  میحر 
: تسا هدش  هدورس  يرمق  رد 1135  هک  هدش  هداد  یناشن  میرک ) ، مرک  ) هدورس يردیح  هبرح  زا  اه  هخسن  همه  رد 

جنگ يادوس  داتفا  رد  ار  نآ  رم  جنپو ***  یسو  دصو  رازه  لاس  هب 
: زاغآ

الع ّلج و  تسا  ییادخ  مان  هب  ادتبا ***  دننک  ناتسم  هک  ییانث 
( هتخانشان  ) يردیح هبرح  زین ◄  هراوتسرهف 1630/3 

هیراتخم هلمح 

نیسح دمحم  یناهفصا ، نایرگ 
. تسا هدش  پاچ  يرمق  رد 1323  هدنیارس  گرم  زا  سپ  هک  تسالبرک  دادیور  ناببسم  زا  ییوج  هنیک  رد 

هراوتسرهف 1630/3

همانردیح

هلاو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  ياهگنج  شرازگ  ینید و  ياه  هسامح  زا 
: زاغآ

... نمز نیمز و  رخف  دنتسه  هک  نت ***  جنپ  نآ  زازعا  هب  یهلا 
هراوتسرهف 1632/3 كرتشم 2777 ، ف -

ناطقی نب  یح 

- راوزبس یسمش   1247  ) لبلب هب  صلختم  نسح  دیس  ریم  يراوزبس ، هعیرشلا  نیما 
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( ناگرگ  1318
دیـس ریم  شردـپ  تسا . هیراجاق  دـهع  رخاوا  رد  هشیدـنا  گنهرف و  ناشخرد  ياه  هرهچ  بلط و  هطورـشم  دنمـشناد  نارعاـشو  ناـبیدا  زا 

. تسا هدوب  يراوزبس  يداه  الم  جاح  نادرگاش  زا  یقارع  هب  فورعم  امکحلا » نیما   » هب بقلم  ینیسح  دمحم 
. تسا هدش  هدورس  تعیرش  ماکحا  دیحوت و  هیاپ  رب  ناطقی  نب  یح  يونثم 

: زاغآ
ادتها قیرط  مهاوخ  ادخ  زا  ادخ ***  مان  منک  رتفد  لوا 

دود مهو و  میحر  مه  میرک و  مه  دوجو ***  رون  زا  نشور  مهاوخ  هدید 
میظعلا شرعلاوذ  كالفا  قلاخ  میرک ***  یح  رداق  يادخ  زا 

: ماجنا
رصب يراد  رگ  ضحم  لقع  مکح  رسپ ***  يا  تسا  عرش  مکح  بوجو  سپ 

راگرای نارود  هب  وز  دنامب  ات  رادبآ ***  ياهرعش  لبلب  تفگ 
اخیلز فسوی و  يونثم  ◄ 

دعب هب  ص 306  ناریا ، رصاعم  تایبدا  نسح ، دیس  روسفورپ  نیما ،

همان نارواخ 

هتشذگ 875 ق) رد   ) ماسح نبا  هب  روهشم  دمحم  نب  دمحم  یفسوخ ،
رد ترـضح  نآ  تاحوتف  اشدابق و  اهدژا و  ناوید ، اب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ياـهگنج  زا  یلیخت  ياهناتـساد  بلاـق  رد  ینید  هساـمح 

. تسا دایز  یسودرف  هب  هدنیارس  تدارا  هدش و  هدورس  همانهاش  هویش  هب  باتک  نارواخ .
: دیوگ باتک  هیمست  هجو  رد 

یسراپ نایزات  همان  نیا  دش  یس ***  دورفیب  دصتشه  لاس  رب  وچ 
مامت دش  نارواخ  رد  هک  مداهن  مان ***  همان  نارواخ  ار  همان  نیا  رم 
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: زاغآ
يادخ مان  هب  متسب  شقن  نخس  ياشگلد ***  همان  نیا  رب  نیتسخن 

يامنهر هد  يزور  دنوادخ  ياج ***  دنوادخ  شوه و  دنوادخ 
طـسوت یـسراپ ، همان  نایزات  مان  اـب  تیب  رب 5000  لمتـشم  باـتک  نـیا  زا  يا  هدـیزگ  لاس 1382  تسا . هدـش  پاچ  اـهراب  هماـن  نارواـخ 

. تسا هدش  پاچ  یهاگشناد  رشن  زکرم  يوس  زاو  هدش  باختنا  حیحصت و  يدارم  هللادیمح  ناورداش 
نارونخس 14 ف-  ، 1248 راشم ف- كرتشم 2777 ، ف-

راثّالا 179 ةدبز  ودرا . هب  هخسن  هس  یفرعم  اب  هراوتسرهف 1633/3 

همان دنوادخ 

ناخ یلعحتف  یناشاک ، يابص 
ۀلیل ات  البرک  هسامح  نیمجنپ  مالـسلا . هیلع  یلع  ترـضح  ياهیروالد  هلاو و  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  ياه  هوزغ  رد  ینید  هساـمح 

. دراد تیب   3000 زا شیب  هموظنم  نیا  ریرهلا .
راگن شنیرفآ  نیرفآ ، درخ  راگن ***  شنیب  دنوادخ  مان  هب 

هاگراک نیربنع  نیا  زارفا  رب  هاگراب ***  نیرهوگ  نیا  دنوادخ 
: ماجنا

رازه رامش  دمآ  هسو  یس  هب  راک ***  نادرم  بش ز  نوگریق  نآ  رد 
دنا داتفه و  تسا و  رازهکی  هرود  دنمروه ***  هتشک  هس  یس و  نآ  زا 

تسا رذآ  دنتراخ  اهشوه  رگد  تسرد ***  ونیم  هب  نشور  ناج  ناشک 
ناریا 385 رد  ییارس  هسامح  ، 329 نارونخس ف - كرتشم 2778 ، ف-

1634/3 هراوتسرهف

لضاف باطخ 

هتشذگ 1306) رد  ، ) يرتشوش يریازج  يوسوم  ربکا  یلع  دنزرف  سابع  دمحم  یتفمریم ،
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دیس شهاوخ  هب  هموظنم  نیا  تسا  هدوب  هعیش  بهذم  تفلاخم  رد  هک  لطابلا » عفد   » مان هب  يولهد  شخب  ماما  هموظنم  در  رد  تسا  ییونثم 
. تسا هدش  پاچ  دعب  لاس  هد  هدورس و  لاس 1276  رد  ناخ  یلعبجر  دنزرف  نیسح  فیرش 

: زاغآ
... ار لگ  لبلب و  تخاس  لگ  هک ز  ار ***  لک  کلام  تسابیز  دمحم 

كرتشم 2796 ف-

همان تفالخ 

هتخانشان
. يرمق هدورس 1282 رتفد ، دنچ  رد  ینید  هسامح 

: زاغآ
ییوت مدآ  كاخ  هد  تفالخ  ییوت ***  ملاع  دنوادخ  ایادخ 

1637/3 هراوتسرهف

هینیسحلا ۀقالخ 

یلعازریم شوماخ ،
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  شیاتس  رد  یسامح  هموظنم 

239 يوضر سدق  ناتسآ  ف-
. يردیح همان  تفالخ  ◄ 

يردیح همان  تفالخ 

ناخ یلعازریم  يدزی ، شوماخ 
مالسلا هیلع  یلع  ترضح  ياهگنج  هب  عجار  شخب  راهچ  رد  تسا  ینید  هسامح 

. تسا هدش  دای  يرمق  مرحم 1364  هام  موس ، شخب  نایاپ  رد  هموظنم  ندورس  خیرات 
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زاغآ 1:
رهم هام و  رتخا و  نک  ناشخرد  رهپس ***  هن  رواد  ناهج  مان  هب 

زاغآ 2:
لاله یب  هدنشخب  دنوادخ  لالجلاوذ ***  رواد  ناهج  مان  هب 

:3 زاغآ
رتخاب رواخ و  روآ  دیدپ  رگداد ***  رواد  ناهج  مان  هب 

:4 زاغآ
لاثم ین  دوب  یهبش  هن  ار  وا  هک  لامه ***  یب  رواد  ناهج  مان  هب 

يوضر 239 سدق  ناتسآ  ف- هراوتسرهف 1637/3 ، نارونخس 184 ، ف- كرتشم 2799 ، ف-

( ینیسح همانهاش  ، ) ادخ نوخ 

هللا حیبذ  يداوج ،
. ناگدنشک زا  ماما  نوخ  بلط  شهوکن و  رد  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  شیاتس  رد  هموظنم 

1595/2 ف - هراوتسرهف 1638/3 -،
ینیسح همانهاش  ◄ 

صصقلا ریخ 

( یطخ ( ) لاس 1121 دودح   ) هتخانشان
. تسا هدمآ  مظن  هب  يونثم  بلاق  رد  مهدزاود  نرق  زا  يرعاش  هلیسو  هب  هک  تسایبنا  ياهناتساد  فیصوت  رد  ینید  هسامح 

: زاغآ
ینادب زا  مامت  خیرات  یناوخ ***  رورس  رس  شمان ز 

هراوتسرهف 1639/3 كرتشم 2804 ، ف-
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قدنخ گنج  ناتساد 

( یطخ ( ؟ ، ییانث
: تسا هدرک  نایب  نینچ  هلاسر  نمض  ار  دوخ  مان  هدنیوگ 

وگ یم  حدم  یشاب  وت  ات  ییانث  دش ***  يوق  تیوزاب  نم ز  نید  هک 
ردیح حدم  يانث  نک  ناج  لد و  رثوک ***  ضوح  دلُخ و  ناطلس  ییوت 

گنج . نآ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ياهیدرمناوج  قدنخ و  گنج  ثداوح  رد  ینید  هسامح 
: زاغآ

رگناوت ّیح و  رداق و  میرک و  ربکا ***  درف  هاشداپ  مان  هب 
. تسا هدرواین  یمان  نآ  هدنیارس  هموظنم و  نیا  زا  یناعم  نیچلگ 

هراوتسرهف ص 1640-41/3

مالسلا هیلع  ریما  ترضح  ناتساد 

( یطخ .) موظنم ینید  هسامح 
هراوتسرهف 1641/3

ربکا یلع  ناتساد 

بلاطوبا یب  رهاط  دمحم 
. تسا هدش  هدورس  يرمق  لاس 1298  رد  هموظنم  نیا  تسا . نسح  نب  مساقو  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  لاوحا  حرش  رد  ینید  هسامح 

1642/3 هراوتسرهف

نینح هوزغ  ناتساد 

یلعنامب ینامرک ، یجار 
یئبمب 1848 م پاچ  یجار  يردیح ، هلمح 
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هراوتسرهف 1642/3/3 راشم 115/2 ، ف -

بئاصملا رود 

عیفش دمحم  ازریم  یقوش ،
. تسا هدش  پاچ  موظنم )  ) يراوگوس

راشم 2078/2 ف- هراوتسرهف 1645/3 ،

بئاصملا ررد 

نیسحلادبع یناهفصا ، يدبع 
. تسا هدش  پاچ  يرمق  رد 1368  موظنم )  ) همئا رب  يراوگوس 

راشم 2078/2 ف- هراوتسرهف 1645/3 ،

روثنملا رّدلا 

داوجلادبع یناسارخ ، يدوج 
يدوج ◄ 

نونکم ّرد 

نیدلا سمش  يدابآ ، ناهج  هاش  يولهد  ریقف 
وتسا هدیزگرب  ار  ریقف »  » صلخت سپس  هتشاد و  صلخت  « نوتفم  » تسخن تسا . یعیش  دوخ  دنا و  هدوب  یّنس  شدادجاو  ردپ 

متشگ نادرم  هش  ریقف  راک  رخآ  نوتفم ***  ایند  هبحق  ارم  تشاد  یتدم 
يرکسع نسح  ماما  اب  هدش و  هدناوخ  نوتاخ  سجرن  اهدعب  هک  مور » رصیق   » رتخد هکیلم »  » ناتساد زا  تسا  يونثم  لکش  رد  ینید  هسامح 

هدیسر نایاپ  هب  يرمق  لاس 1169  رد  هک  تیب  دودح 1100  تسا . هتفگ  نخس  مه  يدهم  ترضح  شیاز  زا  و  درک ، جاودزا  مالـسلا  هیلع 
: دیوگ وا  دوخ  تسا .
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تسا رابکشم » يونثم   » میوگب تسا ***  رامش  لیم  رگا  شخیرات  هب 
: زاغآ

تسانیب هک  یمشچ  ره  هب  ییانیب  وت  تسادیپ ***  هک  يزیچ  ره  هب  ییادیپ  وت 
2809 كرتشم ف - هراوتسرهف 1646/3 ،

شخب 3ص 1995 زین ج  2 ص1127  شخب همانشناد ج4 

يدمحم لگ  هتسد 

ربکا یلع  يوریپ ،
. تسا هدش  پاچ  اهناتسرهش  رتشیب  رد  نآ  زا  سپو  نارهت  رد  يرمق  لاس 1379  رد  يراوگوسو . بقانم 

راشم 2155/2 ف - هراوتسرهف 1647/3 ،

همان بسنو  هوبنلا  لئالد 

( ماسح نبا   ) ماسح یب  دمحم  یفسوخ ،
لوسر ترـضح  همان  بسن  سپـس  دزادرپ و  یم  يربمایپ  لیالد  مظن  هب  دـیمحتو ، دـیحوت  زا  سپ  هک  تیب   1390 رب غلاـب  تسا  يا  هموظنم 

. دروآ یم  مظن  هب  مدآ  اتو  هدرک  زاغآ  بلاطوبا  شیومع  هللادبع و  شردپ  یگدنز  زا  ار  هلا  هیلع و  هللا  یلص 
: زاغآ

الوم نوچ  یب  ترضح  مان  هب  یلوا ***  هتسیاش  دوب  ناک  ییانث 
تسوا هدنب  ملاع  نادنوادخ  تسوا ***  هدنز  ملاع  هک  يدنوادخ 

دنوادخ نادنوادخ  رب  یلاعت  دننامو ***  هیبشت  یب  شیدنوادخ 
: ماجنا

ۀلاقملا ریخ  اّهنا  ینظف  ُۀلاسرلا ***  کلت  انه  ُتِمتُخ 
راگنا هدرک  ان  ما  هدرک  دب  رگو  راگنا ***  هتفگان  ما  هتفگ  دب  رگا 

دعب هب   1366،485 ناوید ،
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ناوید همدقم  ماسح : یب  دمحم  یگدنز  هرابرد 
یلّال رثن  هلاسر  همان و  نارواخ  زین ◄ 

اشگلد

بیلدنع
يونثم بلاق  رد  ربیخ و  گنج  هرابرد  ینید  يا  هسامح  دـنراد . دوجو  هعیرذ  رد  صلخت  نیا  اـب  نت  دـنچ  تسا . هدـشن  هداد  يرتشیب  ناـشن 

. تسا
: زاغآ

... منک یم  ادتبا  ادخ  دمح  هب  منک ***  یم  انب  لوا  هللا  مسب  هب 
هراوتسرهف 1648/3

هماناشگلد

یلعمالغ ازریم  یمارگلب ، دازآ 
هب لاس 1131  رد  راتخم  ياـهگنج  رکذ  رد  ار  هماـناشگلد  ًارهاـظ  هتـشذگ و  رد  يرجه  لاس 1200  رد  هک  ناجرملا  ۀحبُـس  باـتک  فلوم 

. تسا هدیناسر  نایاپ 
: زاغآ

... راکشآ قلاخ  ناهن ، يادخ  راهن ***  لیل و  دنوادخ  مان  هب 
دناد یمن  یمارگلب  دازآ  زا  ار  نآ  هراوتسرهف  رد  يوزنم 

هراوتسرهف 1648/3 نارونخس 4 ، ف-

هماناشگلد

گیب ینغلادبع  دنزرف  دنمجرا  ازریم  يریمشک ، دازآ 
زا ریغ  ار  هخسن  نیا  يوزنم  دمحا  تسا . هدرک  زاغآ  نادب  لاس 1131  هب  هک  تسا  يونثم  بلاق  رد  یفقث و  راتخم  هرابرد  ینید  يا  هسامح 
یم یمارگلب  دازآ  یلعمـالغ  ازریم  هماـناشگلد  زا  ریغ  ار  هخـسن  نیا  يوزنم  دـمحا  تسا . هدرک  یمارگلب  دازآ  یلعمـالغ  ازریم  هماـناشگلد 

. تسا هدشن  دای  نینچ  نآ  زا  يردیح  هلمح  يادتبا  رد  تسا  دقتعم  دناد 
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نخس فال  هچ  رگ  ناهج  رد  مدز  نتشیوخ ***  هماناشگلد  زا  نم 
تسه قرف  یسب  نآ  ات  هلمح  زا  هک  تسد ***  فاصنا  ناماد  مرادن ز 

: زاغآ
راکشآ قلاخ  ناهن ، يادخ  راهنو ***  لیل  دنوادخ  مان  هب 

. تسوا مود  صلخت  يریمشک » نونج  »
ویر 719:2]  ] كرتشم 2813 ف -

. تسا هدرک  دقن  ار  ویر »  » رظن يوزنم 
هراوتسرهف 1648/3

صص 1186،1127 شخب 2  همانشناد ج 4  زین 

دنب هدزاود 

نامیلس جاح  یلگدیب ،
. بقانم تاجانم و  سپس  يراوگوس ، رد  دنب  هدزاود 

: زاغآ
نوخ هدیرب  رس  نیا  زا  هدیربرس  نوچ  دوخ  نوگن ***  قفا  رانک  هب  هگماش  هداتفا 

كرتشم 2814 ف-

دنب هدزاود 

( يرمق تافو 1000   ) دمحا ریم  هجاوخ  یب  یلع  دیس  یناشاک ، مشتحم 
نارگ هیوم  يارب  اهراب  دنب ، هدزاود  دنا . هدرک  يوریپ  وا  زا  زین  نارگید  تساویش و  رایـسب  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هیثرم  رد 

. تسا هدش  پاچ 
: زاغآ

تسا متام  هچو  ازع  هچ  هحون و  هچ  نیا  زاب  تسا ***  ملاع  قاخ  رد  هک  تسا  شروش  هچ  نیا  زاب 
نارونخس 515 ف- راشم 698 ، ف- ، 2814 كرتشم ف-
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دنب هدزاود 

( مهدزیس هدس   ) نسحالم یتغت ، روجهم 
. تسا هدیسر  پاچ  هب  هدش و  هدورس  یناشاک  مشتحم  هراوگوس  زا  يوریپ  هب  هموظنم  نیا 

نارونخس 571 ف- كرتشم 2814 ، ف-

دنب هدزاود 

عیفش دمحم  ازریم  يزاریش ، لاصو 
. تسا هدش  پاچ  شناوید  راب  دنچ  يرگ ، هیوم  هیثرم و  رد 

نارونخس 648 ف- كرتشم 2814 ، ف-

يروباشین یجوف  ناوید 

. يروباشین يریظن  هرازردارب  يدیق و  الم  گرزب  رسپ  ( 1061 دودح  ) میقم دمحمالم  يروباشین ، یجوف 
حدم رد  دـیاصق  زا  تیب  دودح 5000  ( OR030  ) هرامـش هب  ایناتیرب  هزوم  رد  هلمج : زا  اه  هناخباتک  یخرب  رد  ییاـه  هخـسن  يو  ناوید  زا 

یم يرادهگن  نارهت  رد  يوسوم  يدهم  دمحم  دیس  یصوصخ  هناخباتک  و  تسرهف )  1879  ) هرامش هب  گنج  رالاس  هزوم  رد  ناماما و ،...
. دوش

شخب 3 ص 1998 ج 4  همانشناد ،

ریش وید و 

هتخانشان
. تسا مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ياهگنج  رد  ینید  هسامح 

هراوتسرهف 1650/3 كرتشم 2820 ، ف-

... داعمو و أدبم  تفرعم  رد  هلاسر 

ش) 1271-1350 ه .  ( ) نیدلا ءایض   ) نیسح دمحم  خیش  جاح  یتیآ ،
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مالسلا هیلع  ایلوا  تیالو  ایبنا و  توبن  تابثا  داعم و  أدبم و  تفرعم  رد  يا  هموظنم 
: زاغآ

يور نابوخ  یپ  زا  تمه  هدرک  يونشب ***  نم  زا  رگ  نیدلا  ءایض  يا 
ناشیاج دمآ  هردس  زارفرب  ناشیاپ ***  زا  نوچ  دنتسسگب  دنب 

: ماجنا
ناهج زا  دوصقم  وت  ار  شنیرفآ  نامسآ ***  نیمز و  زا  دوصقم  وت  يا 

یجُدلا َرَدب  ای  تسوت  رَود  رَود  اجکرد *** ؟ ییاجکرد  ییاجک  رد 
دعب هب  ناتسراهب ص 374  موس ، رتفد  رارب  الا  تاماقم 

ادهشلا ۀضور  ◄ 
مایالا حناوس  ◄ 

یلّال رثن  هلاسر 

ق) 783-875 ه .   ) ماسح نب  دمحم  یفسوخ ،
، قح دیحوت  لماش : شخب ، هس  رد  یـشیاتس  همدقم  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملا  ریما  ترـضح  رابرهگ  تاملک  زا  موظنم  تسا  يا  هلاسر 

. تیب رد 91  ًاعمج  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  شیاتسو  هلاو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  تعن 
: زاغآ

هل ریزو  کلملا ال  کلام  هل ***  ریظنال  قلخلا  قلاخ 
دلوی مل  دلی و  ملٌدحا  دبا ***  هب  ات  هدوب  درف  لزا  رد 

: ماجنا
دمآ لاقم  تّوق  ار  عبط  دمآ ***  لاح  يامنهر  درخ  نوچ 

لاعتم نیمهم  يانث  هب  لّال ***  رثن  مظن  زاغآ  مدرک 
هتفای ترهـش  تسا ، ماسح » نبا   » هک دوخ  يرعـش  صلخت  هب  تسا ، دمحم  نیدلا  سمـش  شدـج  هک  نسح  نیدـلا  ماسح  مدـنزرف  دـمحم 

دهزو یگتسراو  هب  ار  وا  ناسیون  هرکذت  همه  تسا .
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حابص یتسبواگو و  يدرک  لصاح  لالح  نان  تنقهد  زا  هناخروم  هتشون  هبو  هدوب  ناتسهق  لامعا  زا  فسوخ  وا  هاگداز  دنا . هدوتس  اوقت  و 
( هدراهچ ناوید 1366 ، . ) دنا هدرمش  قح  یلو  ار  وا  یضعبو  یتشون  لیب  هتسد  رب  ار  دوخ  راعشا  ماش  ات  یتفر  ارحص  هب  هک 

ةوبنلا لیالد  همان و  نارواخ  ◄ 

همان متسر 

هتخانشان
. وا تسد  هب  متسر  ندش  ناملسمو  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  تازجعم  اب  متسر  هناسفا  زا  تسا  ینید  هسامح 

: زاغآ
مالسلا هیلع  دمحمرب  امز  مالس ***  نارازه  دورد و  نارازه 

كاپ ياناد  درف  دحا  میرک  كاخ ***  بآ و  هدنزارب  مان  هب 
هراوتسرهف 1653/3 هشولب 22:3 ش 1200 ، اه 2837 ، هخسن  ف-

رتشا کلام  هماندهع  همجرت  هرام : الا  زومر 

ق) 1232-1298 ه .   ) دمحا ازریم  يزاریش ، راقو 
زاریـش رد  هلودلا . ماشتحاو  سراف  ياورنامرف  هلودلا  دـمتعم  زا  شیاتـس  باتک و  مظن  ببـس  تثعب ، دـیحوت ، رد  يا  هچابید  اب  تسا  يونثم 

(. لاس 1274  ) تسا هدش  پاچ 
:1 زاغآ

... تسه هچ  ره  دش  تسه  شا  یتسه  زا  هک  تسپو ***  الاب  دنوادخ  مان  هب 
... راگدرورپ كاپ  زا  زج  دیاشن  راک ***  زاغآ  رد  شیاتسو  ساپس  :2 زاغآ

نارونخس 652 راشم 1747 ، ف - كرتشم 2840 ، ف-
رتشا کلام  هب  مالسلا  هیلع  یلع  همان  همجرت  حرش و  ◄ 

مالسلا هیلع  یسوم  رضخ و  يونثم  ◄ 
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نیرهاطلا زومر 

ناخ یلع  رقاب  یطیان ،
. تسا نیرهاطلا  تاعمل  هدنیوگ  یطیان ، ناخ  یلع  مالغ  دنزرف  يونثم  هدنیارس 

شخب 3 ص 1887 همانشناد ج 4 

رارس الا  ۀضور 

یلع دمحم  ازریم  یناهفصا ، شورس 
نیدلا رصان  نآ  نایاپ  رد  هدورس و  یگلاس  هاجنپ  رد  شورس  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  يراوگوس  رد  ینید ، تسا  يا  هموظنم 

. تسا هدوتس  ار  هاش 
: دنک یم  دای  نینچ  نایاپ  رد  ار  هموظنم  يراذگمان 

يوا مان  مدرک  رارس  الا  ۀضور  يوب ***  گنر و  رپ  يا  هضور  نوچ  شمدید 
: زاغآ رد  و 

... يا همان  تبیصم  مسیونب  هک  ات  يا ***  هماخ  نینوخ  تسد ، ردنا  مراد 
نارونخس 267  - ف كرتشم 2843 ، ف-

ایبنالا ۀضور 

ریش  یلع  ریم  يوتت ، عناق 
. ناربمایپ تالاح  رد  موظنم  یباتک 
شخب 3 ص 2029 همانشناد ج 4 

نیسحلا ۀضور 

فیطلادبع
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تالاح  رد  تسا  يا  هدیصق 

هراوتسرهف 1659/3
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ادهّشلا ۀضور 

ش) 1271-1350 ه .  ( ) نیدلا ءایض   ) نیسح دمحم  خیش  جاح  یتیآ ،
رد مظن  کلس  هب  هربتعم  راثآ  هحیحص و  رابخا  قباطم  هک  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادبع  یبا  ترـضح  مامه  ماما  لتقم  رد  تسا  يا  هموظنم 

. تسا هدمآ 
: زاغآ

زیر کشم  دش  ملق  شتایانع  زک  زیزعلا ***  هللاوه  نیدلا  ءایض  لق 
تا همان  ینیسح  ناشفا  ریبع  دش  تا ***  هماخ  ربنعم  دمآ  زیر  کشم 

: ماجنا
نیعم ءام  رد  دنگفا  شلتاق  ملسم *** ] نالفط  هدنشک   ] نیعل درم  نیارادرم  نوچ  زاب 

دومن  شدوز  قح  رهق  اوسر  تخس  دومن ***  شدودرم  دنکفا و  نورب  طش 
دنتخوس ار  وا  رادرم  همشچ  دنتخورفا ***  یشتآ  يرما  بح 

حیضوت حرش و  اب  دلج  هس  ره  اروشاع  هسامح  زین  مراهچ . رتفد  راربالا ، تاماقم 
قافّالا قارشا  ◄ 
مایالا حناوس  ◄ 

یناوخ هضور  -1

هتخانشان
. دشاب یناوخ  هضور  رد  یگنج  دسر  یم  رظن  هب  يدوج . حیصف ، نسحم ، نوگانوگ ، ياه  صلخت  اب  تسا  ییاه  هدورس 

: زاغآ
ریبخ میلع و  مه  يریصب و  عیمس و  مه  هک  ریدق ***  يادخ  يا  نم  ریمض  هب  یفقاو  وت 

... ریبدت دوش  نم  لاوحا  بسانم  رگا  نسحم ***  البرک  كاخ  موش  هک  مرس  نآ  رب 
هراوتسرهف 1660/3
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تداهش هعقاو  لتقم : همان : تبیصم  یناوخ : هضور  -2

هتخانشان 
: تداهش رد  اهتیاکح 

... ماما تداهش  زا  دعب  تیاور  اب  هارمه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  تداهش  حرش  ادهشلادیس و  سلاجم 
هراوتسرهف 1661/3

يرابدور لدیب  يونثم  زین ◄ 

نینموملا ۀضور 

نیدباعلا نیز  یناهفصا ، رباع 
. يونثم بلاق  رد  تیب  دودح 3000  ناکاپ ، نت  هدراهچ  يراوگوسو  بقانم  رد 

: زاغآ
... ناجو دید  ناهج  یتسه  گنر  وزک  ناهج ***  ناج  دنوادخ  مان  هب 

جنگ هدراهچ  زین ◄ 
هراوتسرهف 1667/3

نیملسملا ضایر 

ناخ یلع  رفظم  ریسا ،
باون هد و  وا  هاش  نیـسپاو  هاش ، یلع  دجاو  باون  هب  هک  تسا . مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  يراوگوس  البرک و  دادـیور  رد  يونثم 

. تسا هدش  شکشیپ  يروپمار ، ناخ  یلع  بلک 
: زاغآ

. تساتکی هک  ار  يراب  تاذ  سورع 
هراوتسرهف 1670/3
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راکذالا ةدبز 

( يریمشک لبقم  ًالامتحا   ) لبقم يریمشک 
رد دشاب . يرمق  دـیاب 1234 شتـسرد  هک  هدرک  دای  ار 1134  شیارـس  لاـس  هدـماین . تسد  هب  تسا ، هموظنم  رد  هچنآ  زج  رتشیب  یهاـگآ 

: تسا هدمآ  نآ  نایاپ  رد  تسا . نید  ناگرزب  هلاو و  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  همان  شیاتس  رتشیب  يونثم و  بلاق 
تنکسم رپ  لبقم  رب  ینکفا  تمرکم ***  مشچ  هکنآ  دیما  رب 

تسوا لاس  يراج » ضیف  نیع   » هکنآ ز  تسوکن ***  میوگ  رگا  شضیف  همشچ 
باتک مان  دش  راکذالا » ةدبز   *** » باوص رب  مدومن  نوچ  شماتتخا  و 

هراوتسرهف 1672/3

بقانملا ةدبز 

ریش یلع  ریم  يوتت ، عناق 
. موصعم هدراهچ  نیدشار و  يافلخ  حدم  رد  تیب  رد 1200 

موس ص 2028 شخب  همانشناد ج 4 

البرک هحناس 

نیّدلا سمش  يولهد ، ریقف 
. شنادناخ هلا و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  شیاتس  البرک و  عیاقو  رد  يونثم 

. تسا هدیزگرب  ار  ریقف » صلخت   » سپس هتشاد و  صلخت  نوتفم »  » ادتبا هدنیارس 
هراوتسرهف 1676/3

نونکم ّرد  زین ◄ 
كرتشم 2809 ف - هراوتسرهف 1646/3 ،
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یناثملا عبس 

قداص دمحم  جاح  دنزرف  مظاک ، دمحم  يدزی ، تمحر 
. تسا هدورس  ایّرث  دقع  زا  سپ  هک  مالسلا  هیلع  همئا  هرابرد  هاتوک  يا  هموظنم 

كرتشم 2901 ف -

رودصلا جارس 

نسح دمحم  یناجیردهق ، ریقف 
: دلج ود  رد  ینید  هسامح 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  تداهش  ات  نیفص  گنج  زاغآ  زا  -1
: تسومه زا  البرک . ثداوح  هرابرد  رتشیب  و  جع .)  ) مه هدزاود  ماما  تبیغ  ات  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  تفالخ  زا  -2

هللا هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یگدنز  رد  امن  یتیگ  -1
هلا هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  راگ  زور  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تشذگرس  رد  يردیح  هلمح  -2

. نیفص گنج  زاغآ  ات  نامثع  گرم  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تشذگرس  رد  همان  بوسعی  -3
. تسا هدیسر  ماجنا  هب  يرمق  لاس 1320  هب  تیب  نوماریپ 40000  هک  همان  بوسعی  لابند  هب  رودّصلا  جارس  -4

: زاغآ
مقر لوا  درک  ادخ  مان  هب  ملق ***  درآرب  یشقن  تساوخ  یم  هچ 

ینید یسامح  رثا  هرابرد 54  یناعم  نیچلگ  راتفگ  كرتشم 2907 ، ف-
یناشورف یلع  دمحم  زا  امن  یتیگ  ماج  ◄ 

همان بوسعی  _< زین
هراوتسرهف 1678/3
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مالسلا هیلع  نیسح  ترضح  تشذگرس 

هتخانشان
... یسرن لصاح  هب  ینکفین  مخت  اب  یسرن ***  دصقم  هب  مه  نیسح  رهم  یب 

هراوتسرهف 1681/3

ءالبلا رّس 

بوقعی دنزرف  یلعنسح  يدابآ ، ناطلس  ینادجنا 
. سلجم دص  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  شیاتس  زردنا و  دنپ و  رد  يونعم  يونثم  اب  هتخیمآ  تسا . ییاه  هدورس  هعومجم 

: زاغآ
.... انَث یصُخا  هک ال  نتفگ  دوب  شوخ  انفو ***  رقف  زج  وچ  ار  نکمم  تسین 

كرتشم 2907 ف-

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  تشذگرس 

هتخانشان
. موظنم
: زاغآ

... داعیم نیمز  زا  مرح  نیمز  دای ***  داد  یم  قلخ  یهوبناز 
هراوتسرهف 1681/3

همان تداعس 

ییامعم ماظن  يدابآرتسا ، ماظن 
هب هک  نیریـشو  ورـسخ  نزو  رد  ترـضح  نآ  ياهگنج  حرـشو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  تشذگرـس  رد  تسا  یبهذـم  ياـه  هساـمح  زا 

. تسا هدورس  يوفص  لیعامسا  هاش  راگزور 
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.... هتشگ زوریف  رنه  نیز  مکلک  هک  هتشذگ ***  هدجهو  دصهن  ترجهز 
: زاغآ

... يامنب رادیب  تلود  ار  ملد  ياشگب ***  راتفگ  رد  ادنوادخ 
هراوتسرهف 1684-5/3

برثی نایفس و 

هتخانشان
اب مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دربن  هلاو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  اب  نایفس  گنج  ناتساد  رضاح ، مظن  دشاب . ینید  هسامح  کی  زا  یـشخب  دیاش 

. تسا دودبع  نب  رمع و 
«: ترضح گنج  هب  نیمز  برثی  بناج  هب  نایفس  ندیشک  رکشل  » نیزاغآ ناونع 

... نیمز برثی  هب  دمایب  احطب  ز  نیک ***  هار  زا  هراب  رگد  نایفس  هک 
: نارهت هاگشناد  هخسن  رد  ینایاپ  تایبا  زا  و 

تسرپ تب  دبا  ات  يدب  ملایع  تسد ***  برچ  نیا  مزر  زا  رگ  يروبن 
هراوتسرهف 1687/3 ، 2912 كرتشم ف-

تاجنلا ۀنیفس 

مساقازریم يزیربت ، دهاز 
شمان دراد و  مان  تاجنلا  هنیفـس  همان  تبقنم  نیا  و  يوضترم ) تاوزغو  يوبن  تانـسح  تایاور  مظن   ) یقـالخا یناـفرع و  یبهذـم ، يونثم 

: تسا نآ  ندیزاغآ  خیرات 
«... دهاز تاجنلا  هنیفس   » هک اتفگ  شخیرات ***  بلط  مظان ، میدرک ز 

:1 زاغآ
ناهج راگدرک  ناج ، شخب  درخ  ناکم ***  نوک  دنوادخ  مان  هب 

تسارچو نوچ  هزنم ز  شتاذ  هک  تسازس ***  ار  وا  رم  شیاتسو  ساپس  :2 زاغآ
246 نارونخس ف- كرتشم 2119 ، ف-
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شیرق ناطلس 

يدنجریب دهتجم  رقاب  دمحم  خیش  دنزرف  یضترم  خیش  یتیآ ،
جزه رحب  رد  دراد و  یسامح  هغبص  هک  مالسا  ردص  تاوزغزا  یضعبو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  شیاتـس  رد  تسا  يا  هموظنم 

: تسا هدش  هتخاس 
: زاغآ

یناور دشخب  یهد  یم  لد  رگا  یناتساد ***  مراد  هک  ونشب  ایب 
تسا شیع  هدنخرف  مدرم  سینا  تسا ***  شیرق  ناطلس  ترضح  ثیدح 

: ماجنا
نایامن نایاپ  ار  زیچ  ره  دش  هک  نایاپ ***  هب  اجنیا  رد  هصق  نیا  دیسر 

تیاور بسح  یضترم  شدهع  هب  تیاکح ***  نیریش  نیا  يدروآ  مظن  هب 
دعب هب   57 ناتسهق ، نارعاش  دعب ، هب  ناتسراهب 362  یتیآ ،

مایالا حناوس 

ش) 1271-1350 ه .  ( ) نیدلا ءایض  ) نیسح دمحم  خیش  جاح  یتیآ ،
يادهـشلا ۀضور  دراد و  يونعم » تاماقم   » ناونع هک  هرونم  هنیدـم  هب  تعجارم  ات  هفوک  هب  تیب  لها  دورو  زا  مراهچ  رتفد  همتت  مجنپ ، رتفد 

. تسالبرک
: زاغآ

دسالا نکر  یلع  شرعلا  عضاو  دحالا ***  هللا  وه  نیدلا  ءایض  لق 
اشحلا یف  یّلجت  نیع  نع  باغ  ءاشی ***  نم  يدهی  قلخلا  یف  ُهرون 

: ماجنا
دش ردق  شنوزف  سپ  لماک  تشگ  دش ***  ردب  نونکا  دوب  یلاله  رگ 

امن ناشفا  رون  دوعسم  بکوک  امن ***  ناشخر  ناهج  ردنا  شَبَرای 
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هسامح تسا . هدیسر  نایاپ  هب  یسمش  دادرم 1336  مجنپ  قباطم  يرمق 1376  هنـس  مارحلا  ۀجح  يذ  بش  رد  رارب » الا  تاماقم   » هعومجم
مجنپ رتفد  راربالا  تاماقم  ریسفت ،) حرش   ) موس ات  لوا  دلج  اروشاع 

همان تسایس 

ییایض هب  صلختم  کلملا ) ماظن   ) ریگناهج ازریم  يدنرم ، ینیسح 
یم مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  شدنزرف  هب  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  ترـضح  ياهتیـصو  هدـنرادرب  رد  هک  تسا  همان  تقیقح  هموظن  نامه 

. دوش یم  هدناوخ  مه  همان  تسایس  ایاصو ، نیا  نومضم  لیلد  هب  و  دشاب .
رصاعم 2376/4 یمان  نارونخس  همان  تسایس  هرابرد 

همان تقیقح  ◄ 

یبنلا تریس 

دحاولادبع
موظنم

هراوتسرهف 1696/3

یبنلا تریس 

يدبع 
تسا هدروآ  يونثم  نیا  مظن  ببس  نایب  رد  ار  دوخ  صلخت  هدنیارس 

مالغ ار  نید  هاش  هدش  ناج  دص  هب  مان ***  هب  يدبع  هدازآ  تسا  بیرغ 
تیب يونثم 19320  نیا  تسا . هدـش  شیاتـس  نآ  رد  شراگزور  ناگدازهاش  وا و  زا  هک  هدـش  هدورـس  ناطلـس  میهاربا  مان  هب  هموظنم  نیا 

: دراد
... رازه هدزون  تسیب و  شدصیس  دوب  رامش ***  رد  يروآ  نیا  تایبا  رگ 
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: تسا هدرک  دای  یکین  هب  یسودرف  زاو 
... هن مان  ما  یسودرفو  فطل  نکب  هد ***  سودرف  تیب  کی  هب  مه  ارم 

: زاغآ
كاخ هریت  رد  درک  ناور  ار  ناج  هک  كاپ ***  دوبعم  دنوادخ  مان  هب 

هراوتسرهف 1695/3

یبنلا تریس 

هتخانشان
تـسیب ات  لوا ... هزجعم  یلـصا  ياهناونع  دراد . همادا  مهد  لاس  ات  دوش و  یم  زاغآ  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  شیاز  زا  هک  ینید  هموظنم 

. تسا مششو 
هراوتسرهف 1696/3

هلا هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تریس 

«. رازراک نادیم  هب  ندمآ  نوریب  يرقلا و  يداو  هب  وا  ندیسر   » ات نایفسوبا » مزر  مزع  هب  ایبنا  دیس  ندیشوپ  حالس   » زا
: ماجنا

دیسر مه  ناتساد  نیا  مامتا  هب  دیجم ***  راگدرورپ  قیفوت  هب 
برثی نایفس و  ◄ 

كرتشم 2929 ف-

یفطصم تریس 

، يزاغ
رد هدنیارـس  تسا . هدـش  پاچ  اهراب  هک  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  بقانم  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تعن  رد  موظنم  يونثم 

: دنک یم  دای  ار  دوخ  صّلخت  راب  دنچ  يونثم  نمض 
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راگدرک دهد  شتاجن  خزود  راک ***  مرج  يزاغ  رظن  ناز  رگم 
ص6

دنک يزاغ  داشرا  مظن  نیا  رد  دنک ***  يزاونلد  مدزیا  رگا 
ص100

: زاغآ
يادخ يو ، زج  هب  دشابن  دوبن و  ياج ***  چیه  رد  هک  ییادخ  مان  هب 

... تسین دنویپ  چیه  شک  تسا  ییادخ  تسین ***  دنوادخ  يو  زج  هک  ییادخ 
هراوتسرهف 1693/3

ةوّبنلا فیس 

( مهد هدس   ) نیسح يدزی ، يروباشین  ییادن 
باب و 10000 هد  رد  ینید  هسامح  نیا  ناماما . مالسا و  خیرات  ناربمایپ و  تشذگرس  رد  تسا  یفـشاک  نیـسحالم  يادهّـشلا  ۀضور  مظن 

: تسا هدمآ  نآ  هیمست  هجو  رد  تسا . هدیسر  ماجنا  هب  لیعامسا  هاش  مان  هب  لاس 928  رد  تیب 
مان شخرچ  هّوبنلا  فیس  درک  مامت ***  هام  وچمه  همان  نآ  تشگ 

ادهشلا دهشم  مان ، شمهن  ادعس ***  تداهش  رکذ  وچ  دش 
هعیرذ 1179:9 ، 598 نارونخس ف- ، 2931 كرتشم ف-

یسراف 470/3 بدا  همانشناد  زین 
ادهّشلا دهشم  ◄ 

مالسلا هیلع  نینموملا  ریما  تاوزغ  یف  نیظعاولا  فیس 

رکسع یضاق  يزیربت ، ياعیفش 
: تسا هدش  پاچ 

ینیسح همانهاش  ◄ 
509/2 راشم ف - هراوتسرهف 1698/3 ،
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ینیسح همانهاش  -1

هللا حیبذ  يداوج ،
ادخ نوخ  ◄ 

1959/2 ف -  هراوتسرهف 1698/3 ،

ینیسح همانهاش  -2

رکسع یضاق  يزیربت ، ياعیفش 
. دنا هدرک  طبض  نینموملا » ریما  تاوزغ  یف  نیظعاولا  فیس   » ار نآ  راشم  لگ و  رب  ناهوی  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  يراوگوس  رد 

نیفلوم 509/2 راشم  هراوتسرهف 1698/3 ،

يریسا همانهاش 

نوطالفا یناوریش ،
. تسا هدوب  هتسباو  لیعامسا  هاش  رسپ  ازریم  صاقلا  رابرد  هب  هدرک و  یم  صلخت  ینازخ  هب  یکرت  رد  يریسا و  هب  یسراف  رد  هک 

. دراد تیب   12000 دودح هلاو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  ياهگنج  رد  ینید  تسا  يا  هسامح 
هراوتسرهف 1698/3

يریسا همانوزغ  ◄ 

یتریح همانهاش 

تازجعم بیتک  ◄ 

ینیسح تعاجش 

ارعّشلا ردص  هب  بقلم  نسحلاوبا  يزاریش  مّرخ 
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تسا هدش  یگنس  پاچ  یئبمب  رد  البرک ، دادیور  رد  هموظنم 
3196/3 راشم هراوتسرهف 1698/3 ،

مالسالا عیارش 

هتخانشان 
. تسا هدش  هدورس  ینکد  هاش  ماظن  يارب  هک  یسراف  مظن  هب  یعیش  هقف 

: زاغآ
توربجلا ءایربکلا و  بحاص  توکلملا ***  کلام  دمحلا  هللا 

ریبک ریغص و  رب  بجاو  تسه  ریدق ***  یح  راگدرورپ  رکش 
كرتشم 2962 ف-

مالسلا هیلع  همطاف  لاح  حرش 

« يردفص تلوص   » هدنیارس ناخ  یلعبحم  تمکح ، زا 
: تسا ینید  هسامح 

: زاغآ
میب دیما و  حول  هدنراگن  میظع ***  شرع  دنوادخ  مان  هب 

كرتشم 2962 ف-
يردفص تلوص  ◄ 

همانرثوک طاسب = ثیدح  حرش 

مشاه دمحم  یبهذ ، يزاریش 
كرتشم 2962 ف-

همانرثوک ◄ 
كرتشم 3055 راشم 249/1 ف- ف-
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هینارون ثیدح  حرش 

دمحم نیدلا  بطق  يزاریش ، يزیرین  ینیسح 
. تسا هدش  پاچ  راب  دنچ  هک  هینارون  ثیدح  زا  تسا  یموظنم  شرازگ 

... هینارونلاب مالسلا  هیلع  یلع  ۀفرعم  باب  زاغآ :
زاورپ هب  ار  ناج  دروآ  شمان  هک  زاغآ ***  همان  مدرک  هللا  مسب  هب 

2962 كرتشم ف-

هدرب هدیصق  حرش 

فرش ظفاح  زا 
ومه زا  هدرب  هدیصق  همجرت  ◄ 

2963 كرتشم ف-

هدرب هدیصق  حرش 

هتشذگ 1145. رد  یضیف  نسح  دنزرف  دمحم  یخیش ،
2963 كرتشم ف-

هدرب هدیصق  حرش 

هتخانشان
یبرعو یسراف  رعش 

یبیج يرمق ، یگنس 1263  پاچ 

هدرب هدیصق  حرش 

سانشان زا  شرازگ 
2963 كرتشم ف-
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تازجعم هدیصق  حرش 

( يرجه مهد  نرق   ) نسح یضاق  یتبرت ، رایتخا 
لیصحت ینایاپ  زا  سپ  تفر و  تاره  هب  یناوج  رد  دمآ و  ایند  هب  هواز  رد  یناریا ، رعاشو  بیدا  هیقف ، یـضاق ، ینیـسح  نیدلا  ثایغ  دنزرف 

نیدلا رایتخا  زا  ریغ  وا  تسا  هدمآ  ریـسلا و ... بیبحو  سیافنلا  سلاجم  رد  وا  مان  لاح و  حرـش  تخادرپ  تّالجـس  ریرحتو  اوتف  نتـشون  هب 
یضاق هک  یسراف  مظن  هب  یماج  نمحرلادبع  زا  تازجعم  هدیصق  حرش  تساهنآ  هلمج  زا  تسا ، ناوارف  یتبرت  راثآ  تسا . يدابانگ  یـشنم 

هدرک لقن  ار  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  راتفگ  هدروآ و  نایم  هب  نخـس  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  لیاضف  زا  ساـبتقالا  ساـسا  رثا و  نیا  رد 
. تسا

60-61/3 یسراف بدا  همانشناد 

تاجانم حرش 

تاجانم همجرت  يریقح ،
مالسلا هیلع  یلع  ترضح  هب  بوسنم  تسا  يا  هدیصق  نتم 

: زاغآ
... العو دجم  رتراوگرزب  وت  یتسه  انث ***  دمح و  ارت  رم  دوج ، بحاص  يا 

. تسا هدش  دننام  شرازگ  همجرت  یعابر  کی  اب  نتم  تیب  ره 
: تسا هدمآ  نآ  نایاپ  رد 

... مرک هب  يریقح  رب  وت  ییامرف  تمحر  مرک ***  هب  يریگ  تسد  ارم  وچ  بر  ای 
2964 كرتشم ف-

مالسلا هیلع  داّجس  ترضح  هب  بوسنم  نتم  رشع : هسمخ  تاجانم  حرش 

دمحم یب  نسحلاوبا  دیس  ادج ،
يوفطصم 1334 ش. یشورفباتک  یعقر ، نارهت ، پاچ 
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رتشا کلام  هب  مالسلا  هیلع  یلع  همان  همجرت  حرش و 

ق) 1234-1298 ه .  . ) دمحا ازریم  يزاریش ، راقو 
راب لوا  باتک  نیا  تسا . هدش  هدورـس  یـسودرف  همانهاش  نزو  رب  هک  تسا  رتشا  کلام  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  همان  همجرت  حرش و 

رد 79 طسوتم  عطقرد  نابز  راهچ  هب  يا  هعومجم  ءزج  زیربت  رد  سپسو  زاریش  رد  راقو  هون  لاصو ، دمحا  هلیـسو  هب  يرجه  لاس 1331 رد 
پاچ هب  زاریـش  دـیون  تاراشتنا  رد  هرامالا  زومر  مان  اب  ار  نآ  یـسمش  لاس 1362  رد  یـسوواط  رتکد  نینچمه  تسا . هدـش  پاچ  هحفص 

: دیوگ یم  باتک  همدقم  رد  راقو  تسا . هدناسر 
يادخ ریش  تفگ  زا  تسا  هرهش  هک  ياشگلد ***  همان  مدمآ  دای  هب 

لیسگ شدرک  رصم  يز  وچ  کلام  هب  لیلج ***  هاشداپ  نآ  تشاگنب  هک 
یهدنامرف نییآ  مسر و  نآ  رد  یهرف ***  اپ  هب  ات  رس  همان  یکی 

جرخ هدرکو  تمکح  نان  هتسج  درخ  جرد ***  همان  یکی  رد  درخ  یناهج 
نونف یـسیونشوخ  ردپ  دزن  رد  هدش و  دـلوتم  زاریـش  رد  ق  لاس 1232 ه .  رد  هک  تسا  يزاریـش  لاصو  دـنزرف  نیتسخن  راقو  دـمحا  ازریم 

. تسا هدش  یفرعم  هاش  نیدلارصان  هب  هتشاد و  نارهت  هب  راب  دنچ  دنه و  هب  يرفس  وا  تسا . هتخومآ  ار  تغالب 
هتـشگرب و زاریـش  هب  تشگزاب  رد  تسا . هتفر  البرک  هب  رطاخ  ینکـست  يارب  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  ردارب  ود  كدـنا  يا  هلـصاف  رد  راقو 

ناطلـسلا ّلظ  مود  تموکح  نامز  رد  زاریـش  هب  وا  تشگزاب  تسا . هتفر  نارهت  هب  لاـصو  نادـناخ  يرمتـسم  يرارقرب  يارب  یتدـم  زا  سپ 
هب هس  هحفـص  زا  يزاریـش  راقو  ناوید  همدقم  تسا . هتفگ  دوردب  ار  یگدنز  لاس   63 زا سپ  لاس 1298  رد  هک  ارچ  تسوا ، رفـس  نیرخآ 

. دعب
. یسوم رضخ و  يونثم  هرامالا ◄  زومر  ◄ 

تایح نویع  تاّیفو  حرش 

هتشذگ 1349ش) رد   ) اضرمالغ خیش  یمشتحم ،
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هیلع نیسح  ماما  ترضح  تداهش  البرک و  هعقاو  ات  هلا  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  تلحر  زا  همئا ، تاّیفو  حرـش  رد  تسا  يا  هموظنم 
البرک زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  كرابم  رـس  لاقتناو  تیب  لها  تاراسا  هب  نآ  ینایاپ  شخب  دراد . تیب   9000 دودح هک  مالسلا 

. دراد صاصتخا  دیزی  سلجم  ات 
: زاغآ

عالطا قح  زا  تفای  برثی ، يوس  عادولا ***  جح  زا  تشگرب  یبن  نوچ 
نوتّیم مّهنا  ّتیم و  ّکنا  نود ***  يایند  نیا  زا  تفر  دیاب  هک  نآ 

: تسا رهطم  سأر  رد  لاوقا  هصالخ  نآ  ناونع  نیرخآ  تسا . هدنام  مامتان  هموظنم 
رس هزیکاپ  نآ  نفد  لحم  رد  رگد ***  لقن  نآ  زین  ونشب  وت  دوخ 

لاس دنچ  رهطم  سأر  نآ  دوب  لاگسدب ***  دیزی  نآ  هنازخ  رد 
. هدنیارس سیون  تسد  هخسن  زین  دعب  هب   92 تسخن ، هرامش  ناسارخ ، گنهرف  همانلصف 

راقفلاوذ هعشعش 

( نیوزق مالسالا  خیش   ) عیفش دمحم  ینیوزق ،
: رثن هب  زاغآ  لصف . هد  ًاعمج  جراوخ - اب  گنج  ات  ردب  هوزغ  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ياهگنج  رد  رثن  هب  هتخیمآ  ینید  هسامح 

.... لاوقا نایاپ  یب  نابایب  ياریپ  هعمالو  لاقم  نالوج  رپ  نادیم  يازفا  هعشعش 
1705/3 هراوتسرهف

(1183  ) نیدلا سمش  ریم  يولهد ، ریقف 
مالسا شخب  جنگ  هناخباتک  رد  هرامش 5194  هب  نآ  زا  يا  هخـسن  هک  مالـسلا  هیلع  موصعم  هدراهچ  خیرات  تازجعم و  لیاضف ، تماما ، رد 

. تسا جع )  ) نامزلا بحاص  ترضح  تدالو  رد  يونثم  نیا  زا  یشخب  دوش . یم  يرادهگن  دابآ 
هراوتسرهف 1707/3 نراونخس 452 ، ف- ، 2969 كرتشم ف-
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يوضر 319-3097 ف- یناعم ، نیچلگ  ینید ، ياه  هسامح 
موس ص 1995 شخب  همانشناد ج 4 

بقانملا سمش 

( ءارعّشلا سمش   ) یلع ربنق  رسپ  یلع  دمحم  یناهفصا ، شورس 
. يا هرمک  اقآ  ازریم  طخ  یسوط  يرتشم  مامتها  هب  یتشخ  یگنس ، نارهت 1300ق  پاچ 

نارونخس 267 ف - ، 2166 راشم ف -
هراوتسرهف 1708/3

مالسا ریشمش 

نسحلاوبا یشنم ،
یسراف مظن  هب  مالسا  خیرات 

هراوتسرهف 1708/3

( هسنارف یسراف و  هنابز ، ود  : ) مالسلا هیلع  نیسح  ترضح  تداهش 

هسنارف نابز  هب  هحفص  یسراف و 45  نابز  هب  هحفص   60 توریب 1927 م ، رولدریو . ش .
راشم 2185 ف-

همان تداهش 

( یطخ  ) يزاریش مامه  نبا 
. دراد تیب  تسا و 1200  هدش  هدورس  لاس 902  رد  هک  البرک ، عیاقو  رد  ینید  ياه  هسامح  زا 

هراوتسرهف 1711/3 كرتشم 2972 ، ف-

مالسلا هیلع  نیسح  همان  تداهش 

1269 ق)  ) یناشخدب رقحا  هب  صلختم  یبن  دمحم  ریم  یناشخدب ، یقاتسر 
رمع نایاپ  ات  هدوب و  ناشخدب  نارمکح  ناخ ، یلع  فسوی  ریبد  هک  ناغفا  هدنسیون  رعاش و 
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. تسا هتشاد  لاغتشا  تمدخ  هب 
یسراف 44/3 بدا  همانشناد 

همان هاشنهش 

( يرمق ای  یسمش  هتشذگ 1219  رد   ) رفعج ازریم  یناهفصا ، یفاص 
خیرات هب  تسا . هدورـس  هاش  یلعحتف  ماـن  هب  لاـس  هد  تدـمرد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ياـهگنج  ربماـیپ و  تازجعم  رد  ینید  هساـمح 

: دوش یم  هراشا  نینچ  نآ  ندورس 
تسیب لاس  زا  مدوب  نوزف  هجنپ  ز  تسیود ***  رازهکی و  زا  سپ  ترجه  ز 

لامه یب  همان  نیا  دمآ  مظن  هب  لاس ***  جنپ  ود  هب  نادزی  لضف  زا  هک 
هراوتسرهف 1711/3 كرتشم 2975 ، ف-

ینیسح همان  هاشنهش 

ناخ یلع  ازریم  يدزی ، شوماخ 
: تسا هدورس  دلج  دنچ  رد  یسودرف  همانهاش  نزو  رد  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  مایق  ناتساد 

: زاغآ
... نابرهم هدنشخب  دنوادخ  ناهج ***  راگدرک  نیهم  مان  هب 

1711/3 هراوتسرهف نارونخس 184 ، ف- ، 2977 كرتشم ف-

ردب دحا و  نادیهش 

( يرمق هدزای  هدس   ) لوسرلادبع یشرق ،
: تسا هدمآ  هموظنم ، نیلوا  نایاپ  رد  ردب »  » رگید و  دحا »  » نادیهش مان  رد  یکی  هاتوک  هموظنم  ود 

نانموم عمج  هب  نک  تباجا  ار  وا  توعد  تسا ***  صلخم  لوسرلا  دبع  ناش  ءامسا  عماج 
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: دیوگ یم  نیمود  نایاپ  رد  و 
نادب رش  زا  هللا  ای  راد  شناما  رد  تسا ***  قداص  لوسرلادبع  ناش  ءامسا  مظان 

هموظنم نیلوا  زاغآ 
نابز دص  ام  نت  يوم  ره  دیآ ز  رب  هچ  رگ  نانموم ***  يا  نایب  ندرک  ناوت  یک  ار  قح  دمح 

: هموظنم نیمود  زاغآ 
... ناصلخم يوربآ  ناج و  لاوما و  ظفاح  ناتسود ***  مان  دینادرگ  هک  ار  دزیا  دمح 

هراوتسرهف 1711-12/3

همان نارقبحاص 

هتخانشان
بلطملادبع یب  ةزمح  ناتـساد  هک  دراد  هراشا  دـنک و  یم  رکذ  دوخ  تسرهف  رد  ار  نآ  هشولب  هک  تسا  یـسودرف  زا  دـیلقت  هب  يا  هموظنم 

. تسا مولعمان  نآ  هدنیارس  هدمآ و  مظن  هب  شخب  رد 62   1073 لاس رد  هک  تسا 
1712/3 هراوتسرهف

هیرصاق هفیحص 

( يرمق مهدراهچ  هدس  لوا  همین   ) ینیاق یلع  دمحم  ازریم  ینامرک ، رصاق 
: البرک ياهدادیور  رد  دصقم  جنپ  رد  ینید  تسا  يا  هسامح 

. تسا هدرکن  دای  نید  ناگرزب  زا  همانهاش  مظن  رد  هک  دریگ  یم  داریا  یسودرف  رب  هک  تسا  هدنیارس  تشذگرس  رد  مکی  دصقم 
. دراد صاصتخا  البرک  ياهدادیور  هب  رگید  دصقم  راهچ 

: زاغآ
دنچ نوچ و  زا  صقن و  ره  هّزنم ز  دنلب ***  تسپ و  دنوادخ  مان  هب 

327 مود پاچ  یتیآ  ناتسراهب  ، 1712/3 هراوتسرهف
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مالسلا هیلع  یلع  راصق  هملک  دص 

نمحرلادبع نیدلا  رون  یماج ،
نارهت 1308 ق ثیدح ) لهچ  لماوع ، باصن ، هعومجم  همیمض  )

33+178 یبیج یگنس ، پاچ 
نارونخس 124 ف- راشم 2214 ، ق-

يردفص تلوص 

ناخ یلع  بحم  تمکح ،
لذاب يردیح » هلمح   » هلابند دسر  یم  رظن  هب  تسا  هدش  هدورس  لاس 1143  هب  هک  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ياهگنج  رد  یسامح  هموظنم 

. تسا هدش  هدورس  دازآ  بلاطوبا و  ریم  هب  تبسن  يرگ  یعیش  رد  رتشیب  بصعت  اب  هک  دشاب  يدهشم 
: زاغآ

... يوس ام  دجوم  هدنیاتس  یضترم ***  قلاخ  ادخ  مان  هب 
1713/3 هراوتسرهف كرتشم 2991 ، ف-

یقوراف تلوص 

( ینامکرت یناروت ،  ) شخب دمحم  ناخ  دمحم  بوشآ ،
رمع نب  دمحم  هللادبع  وبا  ماشلا  حوتف  زا  تمکح  ناخ  یلع  بحم  يردفص  تلوص  ربارب  افلخ ، نامز  رد  یمالـسا  ياه  ییاشگ  روشک  رد 

. تسا هتفرگ  يدقاو 
: زاغآ

دلو یب  دلاو و  یب  دنوادخ  دحا ***  یح  دنوادخ  مان  هب 
هراوتسرهف 1714/3

مالسلا هیلع  نیسحلا  هللادبع  یبا  بابخ  نینوکلا  انالوم  یثارم  یف  : ) نیدلا ءایض 

دهعیلو ازریم  سابع  دنزرف  ازریم  میحر  دمحم  هلودلا  ءایض  یقیشع ،
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پاچ رد 1269  هدمآ و  درگ  رد 1266  هک  یلوفزد  یقت  دـمحم  زا  رثن  هب  يا  هچابید  اب  تیب  دودح 1250  البرک  دادیور  رد  تسا  يونثم 
. تسا هدش 

: زاغآ
... كاپ ياهناج  همه  نیا  يدیرفآ  كاخ ***  تشم  کی  زا  هک  يدنوادخ  يا 

1714/3 هراوتسرهف كرتشم 2992 ، ف- راشم 2241 ، ف-

نینموملا ءایض 

ناخ هب  صلختم  يروباشین ، هنموم 
نایاپ رد  هدورس و  تیب  رد 3600  لاس 1195  هب  هک  هجیدخ ، اب  ییوشانز  اب  هلاو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  شیاز  هرابرد  تسا  ینید  هسامح  زا 

. تسا هتفگ  نخس  دنک ، داش  ار  نانموم  لد  هک  يا  هنوگ  هب  مهدزاود  ماما  روهظ  زا 
: زاغآ

هللا الا  هلا  نآ ال  زا  دعب  هللا ***  مسب  هب  منک  یم  ادتبا 
میحر روفغو و  عناص  رداق و  میرک ***  لالجلاوذ و  مّویق و  ّیح و 

هراوتسرهف 1715/3 كرتشم 2992 ، ف-

یلجت همان  بلاط 

ش) 1260-1328 ه .   ) یلع بجر  يراوزبس ، یلجت 
. تسا هدش  پاچ  ق  لاس 1363 ه .  رد  هک  ینس  هعیش و  نیب  داحتا  موزل  رد  یفیصوت  تسا  يا  هموظنم 

یلجت زاین  ◄ 
264 ناریا ، رصاعم  تایبدا  نیما ، نسح  دیس 

هوبنلا زارط 

؟، یبکوک
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. تسا مالسا  خیرات  رد  ینید  يا  هسامح 
: زاغآ

دیلک ار  رُد  جرُد  نآ  تخاس  نابز  دیرفآ ***  رت  رّد  ناهد  زک  ادخ 
هراوتسرهف 1716/3

بولقلا برط 

مساق دمحم  يزار ، ظعاو 
. تسا هدش  هدورس  سلجم  راهچ  همدقم و  کی  رد  هک  یفقث  هدیبع  یبا  نبراتخم  شبنج  دادیور  رد  ینید  تسا  يا  هسامح 

. دزادرپ یم  البرک  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نالتاق  يوما و  نادناخ  راتشک  هب  هموظنم  نیا 
: زاغآ

میکح ياناد  لازیالو  هدنز  يا  میظع ***  ياناوت  راتخم  رداق  يا 
هعیرذلا 160-159/15 زین 471/437/1 ، ، 1716/3 هراوتسرهف

يزار ظعاو  همانراتخم  ◄ 

ایرث دقع 

مظاک دمحم  يدزی ، تمحر 
یناثملا عبس 

كرتشم 2901 ف-

رهوگ هدزاود  دقع 

1121-1163 ق)  ) نسحم دمحمالم  يوتت ،
. تسا هدش  هدورس  مالسلا  هیلع  هعیش  ناماما  شیاتس  رد  يونثم  نیا 

موس ص 2190 شخب  همانشناد ج 4 
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همان یلع 

یـسودرف همانهاش  زا  دـعب  نرق  مین  ینعی  مجنپ  نرق  رد  هک  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ترـضح  يزاغمو  بقاـنم  زا  تسا  يا  هساـمح 
هدنیوگ تسا . یعیش  تاداقتعا  تمدخ  رد  نآ  رـسارس  تسا و  براقتم  رحب  هموظنم  نزو  دراد . تیب  دودح 12000  تسا و  هدش  هدورس 

هیحان دـیاش  ناسارخ و  رد  نیقی  هب  بیرق  لامتحا  هب  یگلاـس - ینعی 62  لاس 482  رد  ار  دوخ  باـتک  تسا ، يرجه  لاس 420  دلوتم  هک 
دمان یم  همان » غم   » ار همانهاش  وا ، زا  يوریپ  هب  هراشا  یسودرف و  هب  مارتحا  نمـض  هدرک و  دای  عیبر »  » ار دوخ  صلخت  تسا . هدورـس  قهیب -

. تسا نیغورد  اما  ابیز  دیوگ  یم  و 
ياهتفلاخم نایب  زا  هدنیوگ  دوش . یم  زاغآ  ناناملسم  ندش  هورگ  ود  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  ینیـشناج  زا  هموظنم  ثداوح 

ار نامثع - ّمع  ناورم - و  نامثع - لاخ  صاعورمع - نوچ  یناسک  اما  دنک  یم  زیهرپ  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ینیـشناج  اب  هیلوا  يافلخ 
: دناوخ یم  ربگ 

نت هزیکاپ  نامثع  لاخ  دب  هک  نهد ***  هدنگ  صاع  كورمع  رگد 
یقش ربگ  تایبا  رد  هدرکب  یبن ***  وجه  داتفه  شیب  امک 

3،1388، همان یلع 
زا قدـنف  نبا  هتفگ  هب  رهاط  یب  یلع  تسا . هدرک  ادـها  قهیب  هیحان  تاداس  زا  رهاـط  نب  یلع  هب  ار  دوخ  باـتک  هک  تسا  یناـسارخ  ًارهاـظ 

. تسا هتشذگ  رد  یگلاس  داتقه  رد  لاس 507  رد  هدوب و  قهیب  فارشا 
: دیوگ یم  باتک  مان  رد  هدنیوگ 

درک همان » یلع   » دوخ لد  رهم  ز  درم ***  هدنیارس  نیا  ار  هصق  نیا  رم 
تسا شکلد  نآ  زا  تسا  غورد  زغم  ز  تسا ***  شوخ  زغن و  همانهش  دنچ  رگا 

شوگ همانهش  يوس  درخ  درادن  شوه ***  دنوادخ  دناوخ  همان » یلع  »
5، نیشیپ همان ، یلع 
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نیلوا هک  یفسوخ  ماسح  یبا  همان  نارواخ  اریز  دراد  ار  تیمها  لامک  ّتیعوضوم  تمدق و  تهج  زا  تسا و  یعیـش  هسامح  نیلوا  رثا  نیا 
. تسا باتک  نیا  زا  دعب  نرق  راهچ  هدوب ، هدش  هتخانش  یعیش  هسامح 

. دنک یم  دای  ربانملاوبا »  » هینک اب  وا  زا  هک  تسا  مود  نرق  يوار  خروم و  ییحی  نب  طول  فَنخموبا  هتفگ  زا  رتشیب  اهتیاور ،
126 نامه ،  ) رومان فنخموب  لاح  نیرد  ربخ ***  ربانملاوب  درواک  نانچ 

(167 نامه ،  ) نیقی قیرط  زا  دنا  هتفگ  نخس  نیا ***  رد  ناسارخ  نایوار  یسب 
(291 نامه ،  ) رشبلا ریخ  رادرک  راتفگ و  ز  ربخ ***  ییحی  طول  دروآ  نینچ 

: دروآ یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  راتفگ  زا  ار  یشخب  نامثع  ناتساد ، يادتبا  رد 
رنه رپ  رفعج  يده  ماما  ربهار ***  قداص  نیما  لوق  ز 

(8 نامه ، )
: دنک یم  زاغآ  درخ  شیاتس  اب  ار  نخس  زین  وا 

شیوخ رایعم  هب  هتخس  ياهنخس  شیوخ ***  رادیب  عبط  زا  روآ  نورب 
دروخ ردنا  تعبط  وکن  زک  نانچ  درخ ***  ردنا  هدرورپب  یمظن  هب 

يوگ هدنشخرد  هم  نوچ  ياهنخس  يوگ ***  هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
نیبم رهم  وچ  نیفص  رابخا  رد  نیک ***  نید و  زا  رتسگ  ورف  یطاسب 

طاشن ار  ناور  دزاون  ون  ات  هک  طاسبون ***  نیا  مان  نک  همان  یلع 
نامه 126

برـشم یلیعامـسا  هدنیوگ  هک  دنک  یم  یعادـت  ار  فیعـض  لامتحا  نیا  هک  تسا . هدرب  راک  هب  ار  نایعاد )  ) حالطـصا هموظنم  زا  یتیب  رد 
. دشاب

نید داد و  یپ  زا  نادرخب  رب  نیما ***  نایعاد »  » هدنتسرف
(411 نامه ، )

: تسا لاس 482  باتک  مظن  نایاپ  خیرات 
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لاس داتشه  دوب و  دصراچ  ود و  لاف ***  دعس  نیا  مظن  هب  دمآ  وچ 
یضترم نید  كاپ  یصو  شدوب  هک  مالسلا ***  هیلع  یفطصم  ترجه  زا  دب  هتشذگ 

عیب رون  نیا  مظن  زا  تخادرپب  عیبر ***  عبط  هجحلا  يذ  هام  رد  وچ 
596 نامه ،

دبعلا دـی  یف  باهولا  کلملا  نوعب  باـتکلا  مت  تسا : نینچ  هخـسن  تباـتک  خـیرات  تسا و  تیب  لــماش 19  قرو  ره  گرب و  باتک 301 
. ناضمر رهش  عباس  سیمخلا  موی  یف  يرتستلا  مّدقملا  دوعسم  نب ]  ] دومحم نب  دمحم  فیعضلا 

رد 3 یسکع  هخسی  هرامـش 322 و  هب  نارهت  هاگـشناد  يزکرم  هناخباتک  رد  نآ  ملیف  هک  هدوب  هینوق  هزوم  هناخباتک  هب  قلعتم  یطخ  هخـسن 
. تسا هدش  پاچ  بوتکم  ثاریم  رشن  طسوت  یسکع  تروص  هب  باتک  نیا  تسا . تبث  ياه 591-590-589  هرامش  هب  دلجم 

هسامح اضردمحم ، رتکد  ینکدک ، یعیفش  کن : تسا . هدش  هتشادرب  ینکدک  یعیفش  اضر  دمحم  رتکد  عتمم  هلاقم  زا  باتک  تاصخـشم 
هب ص 425  موس ، یس و  لاس  هرامش 3و4  مالسلا ،) هیلع  یلع  ماما  هژیو   ) یناسنا مولع  تایبدا و  هدکـشناد  هلجم  مجنپ ، نرق  زا  یعیـش  يا 

. تسا هدمآ  یسکع  پاچ  يادتبا  رد  همدقم  ناونع  هب  هلاقم  نیا  دعب .
هراوتسرهف 1720/3 زین ◄ 

راعشالا ةدمع 

(984  ) مساق ازریم  دیس  يدابانگ ، یمساق 
. تسا هدش  هدورس  ق  لاس 965 ه .  هب  هک  تیب  رد 4000  یماظن و  نیریشو  ورسخ  نزو  رد  هنیدم ، هبعک و  فصو  رد 

.... دز مقر  رثوک » یقاس  لالز   *** » دز مد  وچ  مکلک  ین  شخیراتز 
: زاغآ

ياشگب هللا  مسب  هب  ار  شنابز  يامنب ***  هار  ار  یمساق  یهلا 
نارونخس 464 ف - كرتشم 3008 ، ف -
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رتشا کلام  هب  ریما  ترضح  هماندهع 

ریگناهج ازریم  ییایض ، هب  صلختم  يدنرم ، ینیسح 
مالسلا هیلع  ریما  ترضح  هماندهع  موظنم  همجرت 

همان تیصو  همان ، تسایس  همان ، تقیقح  ◄ 
ج 4 ص 2379 رصاعم ، یمان  نارونخس  نیعم - گنهرف 

هیریدغ

 ( ق 1271-1339 ه .   ) ریصن دمحم  يزاریش ، تصرف 
. تسا هدش  پاچ  یغورف  نیسح  دمحم  راتفگشیپ  اب  هک  يونثم  بلاق  رد  يا  هموظنم 

بـسک زا  سپ  هدـش و  هداز  زاریـش  رد  رورپ  بدا  يا  هداوناخ  رد  تسا . ناد  یقیـسوم  بیدا و  رعاـش ، هلودـلا ، تصرف  هب  بقلم  هدـنیارس 
یثارم هلمج  زا  هموظنم  نیا  تسا . هدـمآ  لیان  هاش ، نیدـلارفظم  دـنزرف  هنطلـسلا  عاعـش  یمیدـن  هلمج  زا  مهم  ياهماقم  تفاـیرد  هب  شناد 

نیفلوم 603 راشم ، ف - هراوتسرهف 1722/3 ، نیعم . گنهرف  تسوا .

هیریدغ

ینامرک يرصان 
یم بجاوم  يررقم و  وا  زا  نآ ، نمض  رد  ناهفصا  ياورنامرف  هاش  نیدلا  رصان  دنزرف  ناطلـسلا  لظ  ازریم  دوعـسم  مان  هب  تسا  يا  هدیـصق 

. دهاوخ
: زاغآ

نامرف نینچ  نیا  داد  نیما  لیئربج  هب  ناحبس ***  قلاخ  زور  نینچ  هب  ما  هدینش 
هراوتسرهف 1722/3

همانازغ

ق) 1301 ه .   ) نسح دمحم  بتاک  هتخانشان 
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هلا هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  تاوزغ  رد  ینید  یسامح  هموظنم 
سدق 419 ناتسآ  ف-

مالسلا هیلع  نیسح  ترضح  همانازغ 

هتخانشان
: زاغآ

. هرب ینایب  اهلاراب  نم  هب 
1723/3 هراوتسرهف

ربیخ حتف  يازغ 

مالسلا هیلع  نینموملاریما  ترضح  تسد  هب  ربیخ  حتف  رد  ینید  هسامح 
هراوتسرهف 1723/3

ربیخ حتف  يازغ 

هتخانشان
مالسلا هیلع  یلع  ترضح  تسد  هب  ربیخ  ندوشگ  رد  ینید  يا  هسامح 

هراوتسرهف 1723/3

نینموملا ریما  تاوزغ 

یلع دمحم  ازریم  یناهفصا ، شورس 
(. موظنم  ) ینید هسامح 

هراوتسرهف 1723/3
همان تشهبیدرا  ◄ 

نینموملا ریما  تاوزغ 

هدزای ق) هدس   ) سیون هعقاو  رهاط  ازریم  رتگرزب  ردارب  یناهفصا  حیصف 
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مالسلا هیلع  نینموملاریما  ترضح  ياهگنج  رد  مظن ، هب  ینید  يا  هسامح 
هراوتسرهف 1723/3

یبنلا تاوزغ 

نیما دمحم  يدیع ،
. تسا هدمآ  مظن  هب  مه  تیاکح  دنچ  هوزغ  ره  رد  هک  هوزغ  لماش 27  هلاو  هیلع  هللا و  یلص  مالسا  ربمایپ  ياهگنج  رد  يا  هموظنم 

هراوتسرهف 1724/3

يریسا همانوزغ 

يریسا هب  صلختم  نوطالفا  یناوریش ،
دودـح مهد  نرق  مود  همین  رد  تسا و  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  ياـه  هوزغ  حرـش  رتـشیب  هک  براـقتم  رحب  رد  تـسا  يوـنثم 

: تسا هدش  هدورس  نامثع  لآ  زا  ینوناق  نامیلس  ناطلس  مان  هب  ياهلاس 967 
«.... برعلا یبنلا  تافص   » زا باسح  بلط ***  ار  وا  خیرات  لاس  نکب 

: زاغآ
تسوا هدنب  ره  ماک  هدنرآ  رب  تسوا ***  هدنشخب  هک  ییادخ  مان  هب 

ناد بیغ  ود  يزور  دنوادخ  نامز ***  يادخ  نیمز و  يادخ 
هراوتسرهف 1724/3 كرتشم 3009 ، ف -

يریسا همانهاش  ◄ 

همانوزغ

باهولادبع ازریم  یناهفصا ، یلاحم  راهچ  هرطق 
هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياهگنج  رد  ینید  هسامح 

هراوتسرهف 1724/3
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راتخم همان  حتف  زین ◄ 
هراوتسرهف 1726/3

ربیخ هوزغ 

نسحم دمحم  یناهفصا ، یتشر  یصاع 
مالسلا هیلع  یلع  ترضح  يزوریپ  يدرمناوج و  ربیخ و  هوزغ  رد  موظنم  ینید  هسامح 

: زاغآ
تسین كاردا  مهف و  ارم  یناد  وت  تسین ***  كاب  ارم  میوگب  یهلا 

هراوتسرهف 1724/3

هدکمغ

افو زا 
. تسا هدورـس  راجاق  هاشدمحم  مان  هب  هک  دروم ، نیا  رد  اه  ثیدـح  موظنم  شرازگ  البرک و  ياهدادـیور  رد  يونعم  نزو  رب  تسا  يونثم 

: دیوگ یم  وا  دوخ  تسا . هدشن  قفوم  اما  دهد ، همادا  جع )  ) مهدزاود ماما  ات  ار  مالسلا  هیلع  همئا  یگدنز  هتشاد  دصق  هدنیارس 
افو مظن  شروخ  رد  دشابن  هک  یفطصم ***  لآ  لاح  ردنا  هصاخ 

نحم تسا و  جنر  يایرد  هدکمغ  نم ***  مان  ار  وا  رم  مدرک  هدکمغ 
: زاغآ

منک ردیح  یلع  میالوم  حدم  منک ***  رواد  قح  مان  رب  ادتبا 
: ماجنا

دابقیکدب شرد  رب  بجاح  هک  نآ  دار ***  هاش  دمحم  دمآ  رگداد 
مامت کنیا  هدکمغ  شدهع  هب  دش  مادم ***  اداب  شتلود  تمایق  ات 

هراوتسرهف 1724/3 ، 3009 كرتشم ف -
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همان غراف 

نسح یب  نیسح  ینالیگ ، غراف 
: زاغآ تسا . هدش  هدورس  لاس 1000 هب  سابع  هاش  راگزور  هب  وا . زیگنا  تفگش  ياهگنج  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  شیاتس  رد 

کلاه هریغ  یقاب و  وه  کلام ***  ُّهنِا  کلملا  هللا 
دوجو تفای  نوک  ود  شمان  هک ز  دوبعم ***  نآ  مان  همان  نیا  رس 

باتک نوناک  نارهت  پاچ   3010 كرتشم ف -
1725/3 یطخ یپاچ و  ددعتم ، ياه  هخسن  اب  هراووتسرهف 

دعب هب   81 تسخن ، هرامش  ناسارخ ، گنهرف  همانلصف 

همان یمطاف 

ناخ یلع  ازریم  يدزی ، شوماخ 
. شنادناخ هلا و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لاح  حرش  رد 

: زاغآ
... رگداد رواد  نیهم  هناگی  ربز ***  ریز و  رادناهج  مان  هب 

هراوتسرهف 1725/3

راتخم همان  حتف 

باهولادبع ازریم  یناهفصا ، هرطق 
. راتخم ییوج  نیک  رد  ینید  يا  هسامح 

1726/3 هراوتسرهف
همانوزغ ◄ 

نیبم حتف 

نرق 13 ق)  ) یلع تیالو  دمحم  هب  فورعم  هللازیزع  دمحم 
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. باب رد 8  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ترضح  تلحر  ات  ترجه  زا  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياهگنج  زا  ینید  هسامح 
: زاغآ

... تفای ماجنا  زادرپ  زاغآ  ره  تفای ***  مان  اه  همان  وا  زک  یمان  هب 
هراوتسرهف 1726/3

مالسا تاحوتف 

نیسح دحم  يدابآ ، حیلم 
. تسا موظنم  ینید  هسامح 

هراوتسرهف 1726/3 كرتشم 3015 ، ف -

ماش تاحوتف 

هتشذگ 1199) رد  ) شخب دمحم  ازریم  يدابآ ، ناهج  هاش  بوشآ 
. تسا هدش  هدورس  یسودرف  همانهاش  دض  رب  ربارب و  رد  هک  ینید  ياه  هسامح  زا 

وا باتک  ونهکل  يافرظو  دش  ماع  صاخ و  ياوسر  باتک  نایاپ  زا  سپ  دسیون : یم  راکف  الا  ۀصالخ  هرکذت  رد  یناهفصا  يزیربت  بلاطوبا 
[. یناعم نیچلگ   ] دندیمان همان  دلاخ  ار 

. یناتسودنه بوشآ  نارونخس . كرتشم 16-3015 ف - ف -
مالسالا حوتف  ◄ 

هراوتسرهف 1727/3

ماش تاحوتف 

هتخانشان
رد نآ  موس  دلج  هک  دناد  یم  ناخ  یلع  مظاک  دنزرف  ناخ  یلع  ماظتنا  هتشون  ار  نآ  لصا  یناریش  روسفورپ  (. 1294  ) هدورس ینید  هسامح 

. تسا رمع  راگزور  ثداوح 
كرتشم 3016 ف -
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مالسالا حوتف 

شخب دمحم  زاریم  بوشآ ،
( یقوراف تلوص  هلمکت   ) مالسا تاحوتف  رد  موظنم  هسامح 

هراوتسرهف 1727/3

مجعلا برعلا و  حوتف 

هدراهچ ق) نرق  هدورس   ) دّمحم ییافص ،
: تسا هدمآ  تایبا  رامشو  ندورس  خیرات  هدنیارس ، باتک ، مان  نآ ، همتاخ  رد  تسا . هدناسر  ماجنا  هب  یگلاس  نس 72  رد  هک  ینید  هسامح 

مجعلا حوتف  اب  برفلا  حوتف  مقر ***  هتشگ  خیرات  تقو  نآ  رد 
رامش ردنا  مک ، شرازه  ود  یلو  رازه ***  هاجنپ  هلمج  وا  تایبا  دش 
نادب نوزفا  ود  هد  دصیس و  رازه  ناهج ***  يادخ  لوسر  ترجه  ز 

بر لضف  زا  زور  تا  هریت  بش  بقل ***  ییافص  دمحم  هش  يا  هک 
هراوتسرهف 1728/3

ماش حوتف 

ظ)  ) یلع فجن  يرچهچ ،
. رمع راگزور  رد  مالسا  ياهییاشگ  روشک  رد  موظنم  هسامح 

هراوتسرهف 1727/3

موظنم ضئارف 

دمحم نب  دمحم  ماسح ، نبا 
. تسا هدمآ  نایاپ  هب  لاس 752  هب  یعیش  هقف  رد 
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كرابم مظن  نیا  دمآ  رخآ  هب  كرابم ***  رهش  رخآ  هبنشود 
نیمآ هلمج ، رب  نک  محر  ایادخ  نیرشع ***  سمخ و  هتشذگ  دصتفه  زا  سپ 

صالخا دناوخ  دیابب  وا  حور  هب  صاخ ***  ار  مظن  نیا  ماسح  نبا  تسه  وچ 
: زاغآ

نارای تعن  یفطصم و  دورد  نادزی ***  كاپ  تاذ  دیمحت  زا  سپ 
ضیارف زا  تسه  یفطصم  لوق  هب  ضئارف ***  میلعت  هک  ناوخ  ضئارف 

كرتشم 3018 ف-

یمطاف همان  حرف 

ناخ یلعبحم  تمکح ،
هب  1143 لاس دودح  لوا  شخب  هک  تمسق  ود  رد  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  رتخد  مالـسلا  هیلع  همطاف  تشذگرـس  رد  تسا  ینید  هسامح 

. تسا هدورس  هلمکت  ناونع  هب  رد 1150  کلملا » قداص   » مظاک میکح  ار  مود  شخب  هدش و  هدورس  تمکح  هلیسو 
: زاغآ

... الجوز هتفای  لد  تآرم  هک  ادخ ***  مان  تسا  مان  هچ  ار  ادخ 
1729/3 هراوتسرهف هتا 60 ، ، 3020 كرتشم ف-

یتسرپادخ گنهرف 

هتخانشان
. یقالخا ینید  هموظنم 
428 سدق ناتسآ  ف-

يرفعج هقف 

نیسحلادبع خیش  یمق ، یلیکو 
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تسا . هدش  پاچ  تبون  ود  هموظنم  نیا 
652 نارونخس ف- راشم 2451 ، ف-

موظنم هقف 

دمحم دیس 
. يونثم بلاق  رد  یمالسا  یهقف  لئاسم  رد 

كرتشم 3031 ف-

موظنم هقف 

یناسارخ ییاراخب  فرش 
( . تنس لها  شور  هب  هقف   ) تیب باب و 170  هد  رد 

زاغآ 1:
مناوخ یمه  شلد  ناج و  هب  هک  منار ***  یمه  نابز  رب  قح  مان 

:2 زاغآ
امسو ضرا  دیرفآ  فرح  ود  زک  ادخ ***  مان  هب  منک  یم  ادتبا 

كرتشم 3029-3030 ف-

موظنم هقف 

هللادبع  ریم 
يونثم بلاق  رد 

كرتشم 3031 ف-

موظنم هقف 

هتخانشان
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ق هدورس 1148 ه . 
كرتشم 3031 ف-

موظنم هقف 

هتخانشان
. تسا هدش  هدورس  یهقف  لئاسم  رد  هعیرشلا  ردص  رصتخم  هلاسر  هیاپ  رب 

كرتشم 3031 ف-

میظع زوف 

يروباشین يامیظع 
نامیلس هاش  شیاتس  جارعم و  فصو  نینچمه  مالـسلا  هیلع  یلع  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  شیاتـس  دنوادخ ، شتـسرپ  رد  تسا  يونثم 

: تسا هدش  پاچ  رثا  نیا  لیثمت ، بلاق  رد  دنپ  اب  هارمه 
شمسا تفای  میظع  زوف  ات  شمسلط ***  یسب  درخ  دوشگب 

: زاغآ
... یّنمت ام  ناسنالل  مَا  یلاعت ***  قمح  دمح  رس  مراد 

نارونخس 397 ف- كرتشم 3032 ، ف-

هداعّسلا ضیف 

رهاط دمحم  یقارع ، ضایف 
زا نوگانوگ  تاعوضوم  رد  ییاهیونثم  تسا . هدوب  ناطلـسلا  نیما  ناخ  رغـصا  یلع  ازریم  رگـشیاتس  هدرک و  یم  یگدـنز  مق  رهـش  رد  هک 

. تسا هدش  پاچ  بلغا  هک  دراد  ناماما  زا  ییاه  هیثرمو  تیاکح  زردنا ، دنپ و  هلمج 
: زاغآ

... مگ دنتشگ  ناگداتفا  رود  وت  زاک  مق ***  رهش  يا  میقتسملا  طارص  يا 
نارونخس 457 ف- كرتشم 3033 ، ف-
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جرفلا بیرق 

ناخ یلع  ازریم  يدزی ، شوماخ 
مهدراهچ هدس  همین  البرک ، رد  ناریا  يرگلوسنک  دنمراک 

و جع )  ) نامزلا بحاص  ترضح  دوجو  تابثا  رد  سپس  مالـسلا  هیلع  ناماما  هلاو و  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  دنوادخ ، شیاتـس  رد  يا  هموظنم 
. نانموم رادیدو  تبیغ  ات  - ناشیا ردام  نوتاخ  هکیلم  دیرخ  زا  فلتخم  تالاوحا 

: زاغآ
... لامه یب  روای و  یب  زابنا و  یب  لالجلاوذ ***  رواد  نیهم  مان  هب 

184 نارونخس ف- كرتشم 3037 ، ف -
هراوتسرهف 1735/3

موظنم ياسک  ثیدح  ◄ 
هینیسحلا هفالخ  ◄ 

يردیح همان  تفالخ  ◄ 
همانراتخم ◄ 

هدیصق

رد 1122) هدنز   ) نسحم دمحم  یمق ، فیرش 
. تسا هدش  هدورس  یحلاص  دمحم  ازریم  روتسد  هب  يراس  رد  هک  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  شیاتس  رد 

كرتشم 3039 ف-
هدرب هدیصق  مظن 

يوضر فیرش  یقابلادبع  ازریم  يدادغب ، يافو 
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. تسا يریصوب  ماما  زا  هدرب  هدیصق  مظن  يدادغب  يافو  ياه  هموظنم  هلمج  زا 
موس ص 2666 شخب  همانشناد ج 4 

هیمتاخ هدیصق 

نسحلاوبا نب  يدهم  خیش  يا ، هشمق  یهلا 
هحفص یبیج 8  یگنس ، پاچ  نارهت 1334 ش 

راشم 2549 ف-

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  تبقنم  رد  هدیصق 

( يرجه مهدزیس  هدس   ) ربکا دمحم  ازریم  یلباک ، رواخ 
زا شابلزق ، موق  زا  ناخ  يدهم  ازریم  شردپ  دنتشاد . تماقا  لباک  رد  شدادجا  تسا و  ناتـسیس  زا  شلـصا  هک  ناغفا  يوگ  یـسراپ  رعاش 

ترضح نادنمتدارا  زا  رواخ  تسا ... . هدوب  1186-1207ق )  ) هاش رومیت  رصاعم  و ]  ] العا ناوید  ناگدنسیون  هلمج  زا  لباک و  ناگدنـشاب 
یسراف 360/3 بدا  همانشناد  دراد . ترضح  نآ  تبقنم  رد  يا  هدیصق  هدوب و  مالسلا  هیلع  یلع 

: تسوا راعشا  هلمج  زا 
تسا نم  دازآ  لد  شیافو  دنب  هتسب  رهد ***  هب  هک  شمالک  نابنج  هلسلس  دوبن 

... تسا نم  داتسا  دشرم و  نخس و  کلم  هاش  دنناوخ ***  هللادسا  شک  نآ  رومان  بلاغ 
نامه 360-361/3

یمظع هدیصق 

نیما دمحم  يولوم ،
هلاو هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  شیاتس  رد 

: زاغآ
یناهنپ دنرب  یم  لد  هک  دنربلد  هچ  ینآرق ***  ياه  هدرپارس  تاردخم 

كرتشم 3040 ف-
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هینآرق هدیصق 

يدهم خیش  يا ، هشمق  یهلا 
نارهت 1332 انیس ، نبا  هحفص ، رد 8  یبیج  يروارگ  پاچ 

راشم 2550 ف -

یحور هنارت  ای  هینآرق  هدیصق 

دنوخآ جاح  هب  روهشم  دمحم  خیش  رسپ  نیسحلادبع  خیش  يدزی ، یتیآ 
(. هراوآ صلخت  اب   ) هحفص  34 یبیج ، یبرس ، نارهت ،

نارونخس 11 ف - راشم 2550 ، ف-

مالسلا هیلع  ریما  ترضح  هیدالیم  هدیصق 

مظاک دمحم  رسپ  یلعفطل  يزیربت ،
. مالسلا هیلع  یلع  ترضح  دالیم  رد  يا  هموظنم 

سدق 447 ناتسآ  ف-

يوضر هیدالیم  هدیصق 

یلع دمحم  دیس  يدزی ، یضایر 
تسا هدش  پاچ  یسمش  لاس 1357  رد 

سدق 447 ناتسآ  ف-

ردق اضق و 

دیعس دمحم  یناردنزام ، فرشا 
تیب رب 400  غلاب  يونثم 

: زاغآ
.... یناد هتکن  یلایخ  كزان  لگ  وچ  یناور ***  نشور  زا  يزور  مدینش 

اه 3042 هخسن  ف-
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ردق اضق 

یسابع يادیشر 
. تسا هدورس  ردقو  اضق  هب  طوبرم  ياهرواب  ینید و  ياه  هشیدنا  رد  هک  ( 1040= موظنم لگ   ) خیرات هب  تسا  ییونثم 

: زاغآ
دنا هتخیر  ملق  حول و  رد  هک  تسا  یگنر  دنا ***  هتخیگنا  ردق  اضق و  هک  یشقن 

كرتشم 3042 ف-

ردق اضق و 

انکر میکح  یناشاک ، ياحیسم 
: تسا هدمآ  نآ  نایاپ  رد  وا . رایتخا  ربج و  زج  هب  تسا  يونثم 

... يدرگ هدوهیب  نیا  زا  يآ  زاب  یکی  يدرون ***  نوماه  یک  هب  ات  بلاط  وچ 
كرتشم 3043 ف-

همان تمایق 

قارشا صلخت  اب  يا  هغارم  حاتف 
. دراد زین  یسراف  رعش  یکرت ، هب  البرک  دادیور  رد  یپاچ  تسا  يونثم 

نارونخس 43 ف- كرتشم 3050 ، ف-

نینَسَح باتک 

هتخانشان 
. تسا ینید  هسامح 

: زاغآ
هاش ود  نآ  هصق  مروآ  مظن  هب  هلا ***  نیعم  رگ  مروای  دوش 

هاوخکین حلاص  نموم  نیمه  امش ***  هاشداپ  نیا  زا  دعب  دوب 
هراوتسرهف 1741/3 كرتشم 3054 ، ف-
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تازجعم بیتک 

(. نادزد تسد  هب  ای 970  ای 962   961 رد هتشک   ) دمحم نیدلا  یقت  يورم ، هب  روهشم  ینوت  یتریح 
همانهاش ربارب  رد  نیریش و  ورـسخ و  بلاق  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تازجعم  رد  تسا  یـسامح  يونثم 
ندورس خیرات   953= تازجعم بیتکو  تسا  هدورس  بسامهت  هاش  روتسد  هب  هک  تسا  یعیش  يراوزبس  نسح  جهابلا  ۀحهب  مظن ، یسودرف .

: تسا نآ 
رطاخ هب  دمآ  تازجعم » بیتک   *** » رخاف تایبا  نیا  زاجعا  زا  نم 

تسا باتک  مان  مه  خیرات و  مه  هک  تسا ***  باب  ضیف  نم  لد  ینعم  نیا  زا 
: زاغآ

راذگم دنچ  نوچ و  دنب  رد  ارم  رادرب ***  دنب  نم  لد  زا  یهلا 
ار  ملد  ناج  کلم  هب  یهار  امن  ار ***  ملکشم  ناسآ  زاس  یهلا 

ناریا 355 رد  ییارس  هسامح  نارونخس 179 ، ف - كرتشم 3054 ، ف-
هراوتسرهف 1741/3

البرک

يدالیم هدزون  نرق  رد  ینابلآ  يوگ  یسراپ  رعاش  میعن  يرشارف ،
. البرک هسامح  ◄ 

همان البرک 

هدورس 1295 ق)  ) گنج رداهب  ناخ  یلع  رفظم  ریم  ییونهکل ، ریسا 
. البرک دادیور  رد  ینید  هسامح 

: زاغآ
تسابیز سوبلم  یلع  رویز  یبن  تساتکی ***  هک  ار  يراب  تاذ  سورع 

هراوتسرهف 1742/3
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هیئاسک

هللا حتف  الم  يرتشوش ، ییافو 
. تسا هدش  پاچ  هموظنم  نیا  تسا . هدرک  فصو  مه  ار  البرک  ياهدادیور  نایاپ ، رد  هک  اسک  ثیدح  شرازگ  رد  تسا  يا  هدیصق 

: زاغآ
اسک ثیدح  زا  ریزگ  دشابن  اسر ***  ای  اسران  رگا  عبط  ارم 

: ماجنا
يرگ نوحیج  هنشت  بل  هاش  نآ  رب  يرگ ***  نوخ  ارجام  نیا  رب  ییافو 

هراوتسرهف 1742/3 ، 651 نارونخس ف - كرتشم 3055 ، ف-

همطاف یب  یب  همان  تمارک 

هتخانشان
: زاغآ

راکشآ همه  درک  تشاد  هچنغ  لد  هچنآ  راهبون ***  رثا  زا  نمچ  فرط  هب  زاب 
راذگ ناتسب  هب  درک  سفن ، احیسم  داب  تفرگرس ***  زا  یگدنز  زاب  هدرمژپ  هلال 

هراوتسرهف 1742/3

هیئاسک

ناجاقآ ازریم  یناردنزام ، لفاغ 
هدش یگنس  پاچ  نارهت  رد  ق  لاس 1302 ه .  رد  شا  هموظنم  تسا . هدوب  نارهت  نکاس  ار  رمع  رتشیب  اما  تسا  یناردنزام  ًالـصا  هدنیارس 

. تسا هحفص  رد 95  یبیج و  باتک  عطق  تسا .
ناجاقآ قداص  دمحم  نارونخس 414 ، ف- راشم ، ف-

هراوتسرهف 1742/3
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هیئاسک

داوج یهللا ) تیآ  ) يزاریش یباراد  ظعاو 
. موظنم

راشم 4063/4 ف - هراوتسرهف 1743/3 ،
قحلا فشک 
راجاق شناد 

. مظن هب  هیزعت  رد 
هراوتسرهف 1743/3

نموم مالک 

نیّدلا ملع  یلعدان ،
مالسلا هیلع  یلع  ترضح  شیاتس  رد  تسا  ییاه  هدیصق 

: زاغآ
.... میوج تسج و  رکف  هب  يزادنین  میوربآ ***  يزیرن  ادنوادخ 

نارونخس 585 ف- ، 3056 كرتشم ف-

یبیغ قشاع  تاملک 

( تسین هتخانش  هک   ) مناخ ارهز 
. مالسلا هیلع  ناماما  شیاتس  رد  تسا  ییاه  هدورس 

: رثن هب  زاغآ 
.... ءادفلا هل  نیملاعلا  حاورا  یحور و  رصع ، تجح  ترضح  یبیغ  قشاع  تاملک 

كرتشم 3057 ف -
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يرصان تازجعملا  زنم 
دهتجم دمحم  نب  یلع  ازریم  ینیئان ، یقاتشم 

تازجعم هب  سپس  ازریم ...  رفظم  هاش و  نیدلارصان  شیاتـس  و  فینـصت ، ببـسو  جارعم  رقف و  ثیدح  شرازگ  اب  ینید و  یـسامح  يونثم 
. دزادرپ یم  مالسلا  هیلع  ناماما  هلاو و  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 

رتفد 1: زاغآ 
.... قیرط لوغ  هد  نامدباتن ز  ات  قیفر ***  يا  قیفوت  میهاوخ  ادخ  زا 

:2 رتفد زاغآ 
تازجعم زنک  فینصت  رد  زا  تاجن ***  فیرشت  هدنکفا  شود  هب  يا 

.... يارگ یناث  رتفد  مظن  يوس  ياپ ***  هب  يدروآ  وچ  لوا  رتفد 
. تسا هدش  پاچ  هحفص  رد 466  يرمق  لاس 1314  نارهت  رد  يونثم  نیا 

هراوتسرهف 1745/3 نارونخس 542 ، كرتشم 3063 ف- ف-

مالسلا هیلع  یلع  لیاضف  یف  يّرد  بکاوک 

(. مقر نیکشم   ) حلاص دمحم  ریم  يذمرت ، یفشک 
. يوضترم بقانم  ◄ 

1796/3 زین هراوتسرهف 1795/3

همانرثوک

مشاه دمحم  اقآ  یبهذ ،
رب ربا  نتسشنورف  ناتساد  تسا . هتخادرپ  طاسب  ثیدح  شرازگ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  شیاتـس  زا  سپ  هک  تسا  تیب  دودح 600 

. فاق هّلق  هب  ات  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  نارای  نتشادرب  نیمز و 
: زاغآ

یلع يالو  زا  تلد  هد  افص  یلع ***  يانث  ونشب  هعیش  ایب 
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. تسا هدش  یبرس  پاچ  زیربت  رد  هدنیارس  همان  تیالو  اب  هارمه  لاس 1338  رد  هدش و  پاچ  لقتسم  رد 1306  همانرثوک 
كرتشم 3064 ف-

همانرثوک

(1268  ) مساقلاوبا یبهذ ، يزاریش  زار 
. تسا هدش  پاچ  راب  دنچ  هک  ینید  هموظنم 

كرتشم 3055 ف- راشم 249/1 ، ف -

بئاصملا بکوک 

نیسح دمحم  فاّحص ،
. تسا هدش  یگنس  پاچ  يرمق  لاس 1331  هب  زیربت  رد 

هراوتسرهف 1746/3 راشم 2698 ، ف-
ادهش نشلگ  ◄ 

دارم يایمیک 

هلا هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نادناخ  شیاتس  رد  يدیاصق 
كرتشم 3064-65 ف -

امن یتیگ 

نسح دمحم  یناجیردهق ، ریقف 
هلاو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  یگدنز  رد  هموظنم 

رودّصلا جارس  ◄ 
هراوتسرهف 1678/3
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دیحوت نشلگ 

يدهاش هب  صلختم  هدد ، میهاربا 
هرامش 15465 هب  یسراف  بدا  نابز و  ناتسگنهرف  هناخباتک  یطخ : هخسن 

: زاغآ
مقر رب  دش  مترم  دزیا  مای  ملق ***  یتسه  هحفص  رب  نوچ  تشگ 

: ماجنا
ادخ يا  تلاصو  ام  بیصن  نک  ایبنا ***  رخف  كاپ  رون  ّقح 

يولغم خحلاص  دنزرف  يدهاش و  هفحت  ّفلوم  وا  ق ) دلوت 875-957 ه .   ) تسا يرمق  يرجه  مهد  مهن و  نرق  ناگدنیارس  زا  هدد  میهاربا 
. تسا

صص 45-46 یسراف ، بدا  نابز و  ناتسگنهرف  یطخ  ياه  هخسن  تسرهف 
90819 هرامش یطخ  دیحوت ، نشلگ  زین ◄ 

. دراد یگداتفا  ماجنا  زاغآ و 
: زاغآ

نادواج تایح  بآ  همشچ  ناکلاس ***  ياه  هدید  يایتوت 
: ماجنا

راکش ردنا  هاش  وت  يایوج  تسه  رارق ***  يراد  نوچ  هناریو  نیا  رد  وت 
ص46 یسراف ، بدا  نابز و  ناتسگنهرف  هناخباتک  یطخ  ياه  هخسن  تسرهف 

قیاقح نشلگ 

ش) 1271-1351 ه .   ) نیسح دمحم  خیش  هللا  تیآ  يدنجریب ، یتیآ 
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. نآ ياهیتفگش  قشع و  رارسا  یمدآ و  لامک  قلخ و  بتارم  قح و  بیغ  ياهشیامن  تایلجت و  بتارم  رد  تیب  رب 200  غلاب  يا  هموظنم 
: زاغآ

نایاپ تسین  ار  شتزع  کلم و  هک  نایاش ***  تسار  یکاپ  تاذ  شیاتس 
تسا بویغلا  بیغ  تحاس  سدقم  تسا ***  بویعو  صقن  زا  شتاذ  هزم 

: ماجنا
نک اهب  یب  يوبو  گنر  نیا  اهر  نک ***  اهر  ار  يزاجم  قشع  ایب 

یهاگراب رد  ابرهک  نوچ  درب  یهاک ***  وچمه  تقشع  سیطانغم  هک 
ناوارف دشاب  تبهوم  زیزع و  ناعنک ***  هام  نوچمه  وت  يرصم  نآ  رد 

( دعب هب  293،1346، ناطلغ ّرد  )
دعب هب   374 تشوندوخ ،)  ) ّفلوملا همجرت  ناتسهق  تانیاق و  لاجر  مجارت  خیرات و  رد  ناتسراهب  یتیآ ◄  یگدنز  هرابرد 

تریح نشلگ 

1315ق) رواشیپ 1245) ناخ دمحا  ییازکراب ،
دوب داتسا  یـسراف  بدا  رد  ییازکراب  ناخ  دمحا  دوب . ( 1275-1250  ) ناتـسناغفا هاشداپ  ناخدمحم  تسود  شردپ  ناغفا  رعاشو  هدازهاش 

. تسا هلا  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  شیاتس  رد  تریح  نشلگ  وا  ياهیونثم  هلمج  زا  و 
47/3- یسراف بدا  همانشناد 

ارهز نشلگ 

رقاب دمحم  يدرجورب ، تماص 
. سلجم رد 23  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا و  هیلع  همطاف  ترضح  تشذگرس  رد 

122 ص :

تریح www.Ghaemiyeh.comنشلگ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 189زکرم  هحفص 144 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا هدش  پاچ  اهراب  هدنیارس  یثارم  ناوید  تسا . هدوتس  ار  هاش  یلعحتف  نآ  نمض  رد 
: زاغآ

.... قاط نتشیوخ  تاذ  وچمه  یتسه  هک  قافآ ***  حابص  الا  قلاف  يا  رایب 
1747/3 هراوتسرهف ، 1542-3 ف - ، 308. كرتشم ف-

ادهش نشلگ 

میرک لضف  يولاتب ،
. نانآ رب  يراوگوس  ناشیا و  نادناخ  مالسلا و  هیلع  همئا  تشذگرس 

: زاغآ
.... تساطع وا  يالب  شنابحم  رب  تساود ***  وا  درد  هک  قلاخ  نآ  دمح 

هراوتسرهف 1747/3

ادهش نشلگ 

قیاف
. يرمق هدورس 1278 ینید ، هموظنم 

هراوتسرهف 1748/3

ادهش نشلگ 

نیسح دمحم  فاّحص ،
هحفص  320 یبیج ) یبرس ،  ) يرمق زیربت 1376  رد  هدش  پاچ 

هراوتسرهف 1748/3 راشم 2761 ، ف -
بئاصملا بکوک  ◄ 

نیرهاطلا تاعمل 

ناخ یلع  مالغ  یطیان ،
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هگن لاگنب  ییایـسآ  نمجنا  رد  رگید  يا  هخـسن  فوصت و  هرامـش 698  هب  نکد  دابآردیح  هیفـصآ  هناخباتک  رد  يونثم  نیا  زا  يا  هخـسن 
ماـجنا هب  1108 ق )  ) رد هدورــس و  1159 ق )  ) ینادـمه دـیما  اضر  دـمحم  ناـخ  شاـبلزق  شتـسود  قیوشت  هب  ار  رثا  نیا  دوش . یم  يراد 

فلا هللا )  ) زا هک  تسا  ملا  فورح  زومر  حرشرد  هیفصآ  تسرهف  ساسارب  نآ  عوضوم  تسا . هدرک  شکشیپ  بیز  گنر  وا  هب  هدیناسر و 
کیدزن 1200 يونثم  تسا . هدـیدرگ  لکـشتم  فرح  هس  نآ  زا  ناـسنا  هک  نآ  رب  رعـشم  ناـیملاع  رهظم  میم )  ) زا هللا و  لوسر  مـال )  ) زا و 

شیارگ اب  یعیـش  ًالماک  يدید  زا  باتک  نیا  دوش  یم  میـسقت  هعمل  مالـسلا  هیلع  یلع  مسا  فورح  يددـع  شزرا  هب 110  هک  تسا  تـیب 
. تسا نآ  زج  نافرع و  مالک ، قالخا ، رد  یتاعوضومو  هدش  هدورس  عیشت  دیاقع  ماظن  حرش  رد  هنایفوص 

هحفص 1888 شخب 3  ج 4  همانشناد ،

تاربعلا ولول 

یناجیابرذآ یناهج  رفعج  دمحم  دنزرف  نسحلاوبا  یضاق ،
. یبهذم نایاوشیپ  يراوگوس  بقانم  نافرع و  رد  تسوا  ياه  هدورس  ناوید 

: زاغآ
ییام هن  یلو  ام  هب  وت  ینام  ییامن ***  دوخ  نیع  هک ز  نآ  يا 

3099-3100 كرتشم ف-

هدکمتام

رد 1264 ق) هدنز   ) ناضمر دنزرف  نابرق  ینیوزق ،
يرابدور لدیب  يونثم  ◄ 

نیفلوم 917 راشم  ف- هراوتسرهف 1752/3 ،
ياه هرامش  هب  یسراف  بدا  نابز و  ناتسگنهرف  هناخباتک  رد  یطخ  هخسن  ود  هموظنم  نیا  زا 

. تسا دوجوم  61934 و61937 
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: تسا تیب  نیا  اب  هخسن  ود  ره  زاغآ  دراد . رطس  گرب 19  ره  هک  تسا  گرب  رد 133  هدش و  تباتک  لاوش 1258  رد  هخسن 61937 
یسرن لصاح  هب  ینکفین  مخت  ات  یسرن ***  لد  دصقم  هب  نیسح  رهم  یب 

هخسن 61937: ماجنا  و 
ناگنشت هاش  هب  میاد  نک  هیرگ  نادواج ***  تشهب  یهاوخ  زا  لدیب 

صص 50-49 یسراف ، بدا  نابز و  ناتسگنهرف  یطخ  ياه  هخسن  تسرهف 

يرابدور لدیب  يونثم 

هدنز 1264 ق)  ) ناضمر دنزرف  نابرق  ینیوزق ،
. يراوگوس رد  همان  تبیصم  هدکمتام و  هدنیارس 

: زاغآ
.... ناغفو هآ  هلان و  اب  رس ، هب  لگ  ناوج ***  ریپ و  زا  دییآ  ناتسود 

نیفلوم 917/4 راشم  ف - هراوتسرهف 1752/3 ،

یتبرت يونثم 

هدورس 799 یمالسا ، دیاقع  یبهذم و  لئاسم  رد 
كرتشم 3120 ف-

ینید یسامح  يونثم 

هتخانشان
اهناونع نایوفص . راگزور  يرگ  یعیش  تاغیلبت  زا  مالـسلا  هیلع  ناماما  تازجعم  یـسامح ، ياهناتـساد  ینید ، تاجاجتحا  رد  تسا  يونثم 

: لاثم يارب  تسا . عارصم  کی 
« دیحوت رحب  ياطع  نافوط  نآرق ،» تابیاجعز  يزمر  »

: يونثم زاغآ 
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ُهمع هلالج و  ّلَج  نَم  هنأش ***  زع  هللا  ناحبس 
تناشن هلاون  ّمع  مه  تنآ ***  زا  هلالج  ّلج  مه 

هراوتسرهف 1753/3 ، 3121 كرتشم ف-

مالسلا هیلع  یسوم  رضخ و  يونثم 

ق) 1232-1298 ه .  .) دمحا ازریم  يزاریش ، راقو 
نتمرد و 6 تیب  16  ) تسا هدش  هتـشون  تیب  هحفص 22  ره  رد  هک  هحفـص  رد 168  يزاریش  قداص  طخ  هب  درف ، هب  رـصحنم  یطخ  هخـسن 

. دشاب هدش  مامت  بلطم  دیابن  هک  دهد  یم  ناشن  نآ  تیب  نیرخآ  دراد و  تیب  يونثم 3511  نیا  هیشاح ) رد  تیب 
: زاغآ

... تساطع وا  يالب  شنابحم  رب  دنام ***  رود  یفاص  نارای  زا  هک  ناج 
شومخ نوریب  زا  ایوگ و  نورد  زا  شونو ***  يان  رپ  لزنم  نآ  اذبّح 

رای يوب  تسم  هنامیپ  یم و  یب  رای ***  يوک  ناشک  یم  نآ  اذّبح 
هوک رت ز  تباث  خرچ و  زا  رت  كاپ  هورگ ***  نآ  اداش  موق و  نآ  اذبّح 

: ماجنا
رایع لماک  يا  یفخم  زنک  حرش  راقو ***  دیوگ  ات  تسا  یقاب  نخس  کی 

. تسا هدش  پاچ  زاریش  رد  يرمق  ای  یسمش  لاس 1360  رد  یسوواط  دومحم  رتکد  ششوک  هب  باتک  نیا 
دعب هب  هحفص 3  دلج 1  ناوید  همدقم  راقو ◄  یگدنز  هرابرد 

رتشا کلام  هب  مالسلا  هیلع  یلع  همان  همجرت  حرش و  زین ◄ 

یلع یب  مساق  يونثم 

834ق)  ) نیدلاّزع نیدلا  لامک  یناهفصا ،
. نسح نب  مساق  هرابرد  براقتم ، رحب  رد  تیب  رب 500  غلاب 
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: زاغآ
... ادتبا منک  یم  ناتساد  نیا  نم  امسو ***  ضرا  دنوادخ  مان  هب 

هراوتسرهف 1752/3

زاتمم يونثم 

. تسا ربیخ  حتف  عوضوم  رد  ینید  ياه  هسامح  زا 
: زاغآ

... اج هب  درآ  هتفر  رس  شوه ز  هک  امن ***  شتآ  بآ  نآ  یقاس  هدب 
هراوتسرهف 1753/3 كرتشم 3136 ، ف-

زورفا سلجم 

هتخانشان
نآ دنزرف ، نیمهد  نیرخآ و  گرم  زا  سپ  یگلاس  رد 80  هدنیا  رس  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تشذگرس  رد  تسا  ینید  ياه  هسامح  زا 

. تسا هدورس  تیب  رد 5500  ار 
:1 زاغآ

زور هب  درآ  بش  بش ، هب  درآ  زور  هک  زورف ***  یتیگ  دنوادخ  مان  هب 
:2 زاغآ

.... ار هدیدنگ  بآ  دنک  مدآ  هک  ار ***  هدیدان  ّیح  منک  شیاتس 
هراوتسرهف 1755/3 كرتشم 3165 ، ف-

نیرحبلا عمجم 

( مهد مهن و  هدس  زا   ) يریسا صّلخت  اب 
: تسا هدش  هدورس  لاس 913  رد  هک  تیب  رد 11400 مالسلا  هیلع  یلع  هلاو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  ياهگنج  رد  تسا  ینید  هسامح 

دش ياشخب »  » همان نیا  خیرات  هک  دش ***  يار  مندیشخب  هب  ار  ادخ 
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: تسا هدورس  لیعامسا  هاش  يارب  دوخ  یگلاس  دودح 50  رد 
... نورب هجنپ  هداهن ز  ان  مدق  نوبز ***  يریپ  مرمع ز  کیپ  دش  وچ 

. دشاب هدش  هداز  دودح 863  دیاش  يریسا 
: زاغآ

ماع صاخ و  رب  ماع  شتمحر  دش  هک  مالک ***  حتف  تسا  ییادخ  مان  هب 
هراوتسرهف 1756/3 نارونخس 42 ، ف- كرتشم 3168 ، ف-

ءاکبلا عمجم 

دمحم يزاریش ،
. تسا هدش  پاچ  يرمق  رد 1331  هموظنم  نیا  یکیم . مان  هب  يا  هدنیارس  زا  مظن ، هب  يراوگوس  رد 

هراوتسرهف 1756/3 راشم 4532/4 ، ف-

قاّشعلا عمجم 

( دیاش  ) قنور
: تسا هدمآ  تایبا  نمض  هچ ، دشاب ، قنور  زا  دیاش  مالسلا  هیلع  ناماما  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تشذگرس  رد  ینید  هسامح 

اود نیا  زا  تفرگ  قنور  ام  نید  ازف ***  قنور  يونثم  نیز  قح  نید 
. باتک نیز  دزورفرب  نم  قنور 

: زاغآ
میحرلا نامحرلا  هللا  مسب  تفگ  میظع ***  يرما  رد  داهنب  اپ  هماخ 

... ار قافآ  دنک  رپ  شقشع  ات ز  ار ***  قاّشعلا  عمجم  دسیون  یم 
هراوتسرهف 1756-7/3 كرتشم 3168-3169 ، ف-
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( هلمح هلمکت  هب  روهشم  :) يرفنضغ هبراحم 

. دور یم  رامش  هب  ینید  ياه  هسامح  زا  هک  تسا  يردیح  هلمح  هلمکت 
هراوتسرهف 1758/3

داوفلا قرحم 

اضردمحم ینالیگ ، نوزحم 
هلا هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نادناخ  يراوگوس  رد  يا  هموظنم 

راشم 2619/4 ف - هراوتسرهف 1759/3 ،

همانراتخم

( یلع نامثع  ریم   ) بارتوبا یناهفصا ،
رد ینید  يا  هسامح  دشاب . لاس 1143  هب  هتـشذگ  رد  یناهفـصا  رهاط  دمحم  ازریم  دنزرف  هاش  ریگملاع  سیون  عیاقو  بارتوبا  ازریم  ایوگ 

. تسا هدش  پاچ  هک  تسا ، یفقث  راتخم  ناتساد  مظن 
هراوتسرهف 1760/3 نارونخس 112 ، ف - كرتشم 3181 ، ف-

همانراتخم

( مهدزاود هدس  مود  همین   ) فسوی دمحم  يروپناهرب ،
. تسا یفقث  راتخم  ناتساد  ینید و  یسامح  ياه  هموظنم  زا 

كرتشم 3183 ف-

همانراتخم

ناخریصن دمحم  يرفعج ، روپلات 
يرمق هدورس 1241  یسراف ، مظن  هب  ینید  هسامح 

1761/3 هراوتسرهف
129 ص :

( هلمح هلمکت  هب  روهشم  :) يرفنضغ www.Ghaemiyeh.comهبراحم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 189زکرم  هحفص 151 

http://www.ghaemiyeh.com


همانراتخم

( یناهفصا هرطق  باهولادبع  ازریم  ظ   ) یناهفصا یلاحم  راهچ 
همان حتف  ◄ 

هراوتسرهف 1761/3

همانراتخم

ناخیلع ازریم  يدزی ، شوماخ 
. رتفد ششرد  ینید  تسا  يا  هسامح 

زاغآ 1:
... نیرفآ ناج  ياناوت  میکح  نیرب ***  شرع  دنوادخ  مان  هب 

زاغآ 3: و 
... ریز الاب و  ناهیگ  ود  يادخ  ریظن ***  یب  رواد  ناهج  مان  هب 

هراوتسرهف 1761/3 نارونخس 184 ، ف- كرتشم 3181 ، ف-
جرفلا بیرق  ◄ 

همانراتخم

گیب قازرلادبع  یلبند ،
نیا تسا . مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  یهاوخ  نوخ  هب  یفقث  هدـیبع  یبا  راتخم  ياهگنج  فیـصوت  لاح و  حرـش  رد  ینید  هسامح 

: تسا نینچ  هموظنم  عورش  دراد . تیب  دودح 5000  ًاعمج  هموظنم 
كاخ تشم  نیا  دمآ  كاپ  ناج  وزک  كاپ ***  دنوادخ  مان  همانرس 

... هاوگ وا  یتسه  رب  تسه  همه  هام ***  هدنبات  هب  ات  نیمز  هریت  ز 
هراوتسرهف 1762/3

همان نویامه  ◄ 
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همانراتخم

( يوفص سابع  هاش  اب  نامزمه  ) يراوزبس ملاس 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نالتاق  زا  یفقث  راتخم  ییوج  ماقتنا  ینید  هسامح 

هراوتسرهف 1761/3 كرتشم 3181 ، ف-

همانراتخم

البرک دادیور  زا  سپ  اهییوج ، ماقتنا  رد  ینید  هسامح  تسا . هدورس  هاش  نیدلارـصان  مان  هب  مهدزیـس ) نرق   ) نیـسح دمحم  راجاق ، یعاعش 
: تسا هدیسر  نایاپ  هب  يرمق  رد 1300  هک 

دب بوخ و  رگ  همان  نیا  متخ  دش  هک  دص ***  هس  رازه و  هتشذگ  ترجه  ز 
: زاغآ

... يزیهرپن ناگتسخ  لد  هآ  رگم ز  يزیرنوخ ***  هشیمه  وربا  ود  غیت  هب  ینک 
هراوتسرهف 1761/3 كرتشم 3118-3182 ، ف-

همانراتخم

ریش یلع  ریم  يوتت ، عناق 
. دراد صاصتخا  یفقث  راتخم  ییوج  ماقتنا  ناتساد  هب  هک  تیب   7000 رد يونثم  بلاق  رد  ینید  يا  هسامح 

: زاغآ
... راک راتخم  تسوا  تردق  رب  هک  راگدرک ***  رواد  ناهج  مان  هب 

هراوتسرهف 1762/3
شخب 2028/3  4  / زین شخب 1132/2  همانـشناد 4/ دوش . یم  يرادـهگن  دنـس  دابآردـیح  رد  یهدنـس  یب  دادروب  رد  باتک  زا  يا  هخـسن 

. تسا يوتت  نسحم  ینیسح ) هلمح   ) متام مالعا  رب  يا  همتت  يونثم  نیا  ًارهاظ 
شخب 2190/3 همانشناد 4/
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همانراتخم

یناهفصا هرطق 
راتخم همانحتف  ◄ 

هراوتسرهف 1761/3

همانراتخم

یناهفصا نایرگ 
هیراتخم هلمح  ◄ 

هراوتسرهف 1762/3

همانراتخم

( دمحم ، ) ملسم
: زاغآ

... نارورس رورس  يا  يراتخم  وت  ناهج ***  رد  يرورس  ره  هب  ایادخ 
كرتشم 3183 ف .

همانراتخم

هتخانشان
: تسا هدش  هدورس  لاس 981  رد  نسح  ناطلس  مان  هب  هک  یفقث  راتخم  ناتساد  رد  ینید  ياه  هسامح  زا 

... مامت تشگ  مکی  داتشهو و  دصهن  رد  مانا ***  رخف  رشبلا  ریخ  ترجه  زا 
. تسا هدش  پاچ  ناریا  رد 

هراوتسرهف 1763/3 كرتشم 3183 ، ف-

همانراتخم

( يرمق مهد  هدس   ) یناشاک ینارا  یهاگن 
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. تسا یسراف  مظن  هب  ینید  هسامح 
هراوتسرهف 1762/3

همانراتخم

مساقدمحم يزار ، ظعاو 
بولقلا برط  ◄ 

هراوتسرهف 1716/3

یثارملا رصتخم 

زیورپ یبهذ ، یساملس 
... يده همئا  رب  هیثرم  رد  تسا  یسامح  يونثم 

: زاغآ
دوجو تردق  زا  هداد  ار  مدع  وک  دود ***  قالخ و  مسا  رب  ادتبا 

هراوتسرهف 1764/3

همکحلا ۀسردم 

1271-1350 ش) ( ) نیدلا ءایض   ) نیسح دمحم  خیش  جاح  یتیآ ،
یم تمکح  هنیجنگ  ار  نآ  هک  یـسلجم  تاراشا  هربتعم و  نوتم  زا  تیاور  هب  تسا  یقالخا  ینید و  ياه  هیام  اب  رهولب  فسازوی و  ناتـساد 

. دیوگ
: زاغآ

نم ناج  رب  لد و  رب  دز  یشتآ  نمی ***  زا  نازوس  تخس  یقرب  تسج 
ناج کلم  قایتشا  زا  متخوس  ناهن ***  مناج  رد  تخورفا  یشتآ 

میمر مظع  ره  هب  یناج  دهد  یم  میسن ***  دراد  سفن  رد  نامحر  يوب 
ص:133
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: ماجنا
یفسازوی رگا  رصم و  فسوی  یفصآ ***  دوخ  رگا  ینامیلس  رگ 

نوعجار هیلا  نحن هللا  نورب ***  ایند  نیا  زا  تفر  رخآ  دیاب 
دعب هب  ناتسراهب 374  مود . رتفد  راربالا  تاماقم 

قافّالا قارشا  ◄ 
ادهشلا ۀضور  ◄ 
مایالا حناوس  ◄ 

هینیسح هلحرم 

( يرمق نوماریپ 1310   ) دمحم ازریم  ینباکنت ،
. براقتم رحب  همانهاش ، نزو  رب  ینید  هسامح 

هراوتسرهف 1768/3

ءادهشلا ءاثر  یف  ءارغلا  حابصم 

یتشد
يراوگوس رد  موظنم ،

... يذلا هللادمحلا  رثن : هب  زاغآ 
هراوتسرهف 1772/3

همان یفطصم 

. تسا هدرک  فیصوت  شیاتس و  ار  فراع  ناریپ  هراشا  اب  یقوجلس  يونزغ و  ناهاش  ات  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  هک  يونثم 
هراوتسرهف 1772/3

همان تبیصم 

هناوید تسمرس 
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. البرک كاندرد  دادیور  رد  يرمق  هدورس 1042 
هراوتسرهف 1772/3

همان تبیصم 

هتخانشان
. دشاب لدیب  يونثم  هدنیارس  نابرق ◄ < ، ینیوزق زا  دیاش 

یناوخ هضور  -2◄ 
يرابدور لدیب  يونثم  ◄ 

هراوتسرهف 1661/3

همان تبیصم 

رد 1264 ق) هدنز   ) ناضمر دنزرف  نابرق  يرابدور ،)  ) ینیوزق
. هدکمتام هدنیارس 

هدکمتام ◄ 

همان تبیصم 

يداه یناهفصا ، مرجم 

. تیزعت رد  يونثم 

4783/4 راشم ف- ، 1773/3 هراوتسرهف
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  تازجعم 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تضح  تازجعم  نایب  رد  موظنم  یتیاکح 
هراوتسرهف 1779/3

مالسلا هیلع  اضر  ماما  ترضح  تازجعم 

یشرفت دمحم  اقآ  هاشیلع ، فراع 
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موظنم

هراوتسرهف 1779/3
مالسلا هیلع  یلع  ترضح  تازجعم 

مالسلا هیلع  نینموملا  ریما  ترضح  تازجعم  نایب  رد  يونثم ،
هراوتسرهف 1779/3

صاخ تازجعم 

دمحا يدابآ ، ریزو 
رای راهچ  ربمایپ و  تعن  راگدرورپ ، شیاتـسو  دمح  رد  یتایبا  ینافرع و  ياه  لیوأت  اب  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  تازجعم  رد  تسا  يونثم 

مالسلا هیلع  نیسح  نسح و  یلع و  ترضح  ناماما : و 
: زاغآ

تشرس ملاع  سپس  لوا ، همه  زا  تشون ***  هللا  مسب  حول  رب  ملق  نوچ 
... تشاگن لوا  نآ  زا  نامثع  فحص  رب  تشاد ***  هدیشوپ  نآ  رد  ار  مظعا  مسا 

: تسا هدش  هدورس  يرمق  لاس 1212  هب  يزاغ  ورسخ  کلملا  عاجش  ریما  یب  ریما  مان  هب  باتک 
.... تفگ صاخ » تازجعم   » شلاس مان و  تفس ***  ساملا  شوخ  هچ  فتاه  رحس  کی 

هراوتسرهف 1779/3

هلا هیلعو و  هللا  یلص  لوسر  صاخ  تازجعم 

موظنم ینید  هسامح 
هراوتسرهف 1779/3

مالسلا هیلع  یلع  یضترم  نادرم  هاش  هزجعم 

هدیروش
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ینید هسامح 
: زاغآ

اتمه یب  درف و  دشاب  هک  اتکی ***  رداق  يانث 
هراوتسرهف 1781/3

يوبن تازجعم 

رد 1266 ق) هدنز   ) نسح دمحم  يوهارب ، چولب 
هّیرداق هفحت  تسومه  زا  و  يونثم ، بلاق  رد 

هراوتسرهف 1780/3

هلاو هیلع  هللا  یلص  یفطصم  هزجعم 

نیّدلا ییحم  مالغ  یقوذ ،
. يرمق هدورس 1281  ینید ، هسامح 

هراوتسرهف 1781/3

ةداهّشلا جارعم 

هدورس 1267 ق)  ) نسحم دمحم  یتشر ، یناهفصا  یصاع 
. تسا هدرک  دننام  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  جارعم  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  تداهـش  نآ  رد  تسا . ینید  یـسامح  يونثم 

. تسا هتخاس  باتک  شراگن 120  زا  سپ  شدوخ ، هتشون  هب  ار  هموظنم  نیا 
هراوتسرهف 1781/3

نیماضملا جارعم 

يدابآ تاکشم  نیسح  لیعامسا  ییونهکل ، رینم 
. تسا يراوگوس  تازجعم و  همان ، یگدنز  رد  هموظنم 

. تسا هدش  پاچ  دنه  رد  يرمق  لاس 1315  رد 
هراوتسرهف 1782/3
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همان جارعم 

رد 1105 ق) هدنز   ) مظعا يروپاجیب ،
هلاو هیلع  هللا و  یلص  لوسر  ترضح  جارعم  رد 

: زاغآ
تسا میحر  نامحر و  بر  فوئر و  تسا ***  میرک  باهو و  هک  نآ  مان  هب 

هراوتسرهف 1782/3

همان جارعم 

یناقاخ
. موظنم

هراوتسرهف 1782/3

همان جارعم 

خیش دمحم ، قشاع 
. موظنم يونثم 

1782/3 هراوتسرهف

همان جارعم 

( تسا هدنیوگ  صلخت  دیاش   ) ییاطع
هلاو هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  شیاتس  جارعم و  فیصوت  رد 

: زاغآ
نیلسرملا لوسر  جارعم  مرآ ز  مظن  هب  ات  نیرفآ ***  ناج  قلاخ  زا  ملد  دهاوخ  یمه  نیا 
نیملاعلل همحر  ار  وا  تفگ  دزیا  هک  ناز  درک ***  مظن  مهاوخ  هللا  لوسر  جارعم  حرش 
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: ماجنا
نیملاعلا هلا  ای  اشخبب  دوخ  ییاطع  رب  وهس ***  هب  دشاب  اطخ  رگ  همانجارعم  نیا  ردنا 

هراوتسرهف 1785/3

همان جارعم 

يروباشین ای  ینوت  راطع 
هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  جارعم  رد  ینافرع  يونثم 

زاغآ 1:
نیلسرملا لوسر  جارعم  مرآ ز  مظن  هب  ات  نیرفآ ***  ناج  قلاخ  زا  ملد  دهاوخ  نامه  نیا 

.... نیملاعلل ۀمحر  ار  وا  تفگ  دزیا  هکنآ  تفگ ***  مظن  مهاوخب  ار  یلوسر  جارعم  حرش 
زاغآ 2:

... روهشم هتشگ  ملاع  ود  تاذ  رد  هک  رون ***  رپ  رادید  نیا  زا  هللا  یلاعت 
هراوتسرهف 1783/3

نامه 1785/3 اطع »  » زا همان  جارعم  زین ◄ 

همان جارعم 

( ءارعشلا سمش   ) یناشاک مشتحم 
(. 1765  ) تسا هدرب  همان  وا  همان  جارعم  زا  دوخ  تایبدا  خیرات  رد  هسه  نام  ره 

هراوتسرهف 1783/3 زین ،

همان جارعم 

( يرمق مهدزیس  هدس   ) يراسناوخ حاّدم 
. تسا هدش  هدورس  يراسناوخ  يرل و  هجهل  هب  همانجارعم  نیا 

هراوتسرهف 1783/3
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همان جارعم 

دیس نیسح ، رّفظم 
. تسا يونثم 

هراوتسرهف 1783/3

همان جارعم 

يریظن
: تسا هدمآ  نآ  نایاپ  رد  هک  هلاو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  جارعم  رد  يونثم  بلاق  رد  تسا  يا  هموظنم 

یسلج ددرگب  لد  هنییآ  هک  لوسر ***  لآ  حدم  وگب  يریظن 
: زاغآ

برع راختفا  نآ  جارعم  ز  بدا ***  اب  نموم  يا  ونشب  ایب 
... نایوار زا  تسا  نینچ  تیاور  ناکم ***  یلاع  راّمع  ناملس و  ز 

هراوتسرهف 1784/3

ءادهّشلا دهشم 

( مهد نرق   ) نیسح يدزی ، يروباشین  ییادن 
. تسا یفشاک  ظعاو  نیسح  الم  يادهّشلا  ۀضور  موظنم  همجرت  هک  هوبنلا  فیس  هدنیارس 

یسراف 47/3 بدا  همانشناد  نارونخس 598 ، ف- كرتشم 2931 ، ف -
ةوبنلا فیس  ◄ 

راربالا تاماقم 

ش) 1271-1351 ه .   ) نیسح دمحم  خیش  يدنجریب ، یتیآ 
بطُخ و شیاتس ، دمح و  رد  تیب  رد 14000  ًاعومجم  رتفد  جنپ  هدنرادرب  رد  يا  هموظنم 
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: تسا هعومجم  نیا  رد  يونعم  تاماقم  تایبا  هلمج  زا  تسا . قیاقد  نزخم  قیاقح و  نشلگ  هک  راصق  تاملک  زیمآدنپ و  راعشا  ظعاوم ،
نم ناج  رب  لد و  رب  دز  یشتآ  نمی ***  زا  نازوس  تخس  یقرب  تسج 

ناج کلم  قایتشا  زا  متخوس  ناهن ***  مناج  رد  تخورفا  یشتآ 
میمر مظع  ره  هب  ناه  ناج  دهد  یم  میسن ***  دراد  سفن  رد  نامحر  يوب 
تسا رورپ  ناج  سنوم و  ار  ناقشاع  تسا ***  رگید  نیمزرس  زا  میسن  نیا 

382 ، 1371 ناتسراهب ، ناطلغ  ّرد  374 س ◄  ناتسراهب قیاقح ◄  نشلگ  یتیآ ◄  یگدنز  هرابرد 

ینیسح تاماقم 

( يدورمب یشنم  هب  روهشم   ) ربکا دمحم  ینیاق ، یناهفصا 
يا هسامح  وا  ینیـسح  تاماقم  تسا  ریبد  ناخیدـهم  ازریم  ناکیدزن  زا  هدرک و  یگدـنز  راشفا  هاـشردان  نارود  هیوفـص و  دـهع  رخاوا  رد 

بنذُمو درب  نایاپ  هب  هتسناوتن  ار  يونثم  نیا  وا  ًارهاظ  تسا . هدرک  شیاتـس  ینارد  هاشدمحا  زا  ادتبا  رد  هک  البرک ، دادیور  رد  موظنم  تسا 
. تسا طبض  ناهز  همیلع  هسردم  رد  وا  ناوید  زا  يا  هخسن  تسا . هدرک  مامت  ار  نآ  يدورمب 

: زاغآ
.... دوبن ناسآ  ندیراگن  بلاطم  دوبن ***  ناونع  جات  هلمسب  رگا 

هراوتسرهف 1789/3
ناتسهق 409 نارعاش  ص 254 . یتیآ ، ناتسراهب  یشنم : یگدنز  هرابرد 

( بنذم  ) ینیسح تاماقم  ◄ 

ینیسح تاماقم 

يدورمب بنذم 

. تسا هدیناسر  نایاپ  هب  ار  يدورمب  یشنم  هموظنم  وا 
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( ینیاق یناهفصا   ) ینیسح تاماقم  ◄ 
هراوتسرهف 1789/3

لتقم

هتخانشان
یناوخ هضور  -2◄ 

هراوتسرهف 1661/3 ◄ 

لتقم

( يرمق 939  ) دومحم يوسرب ، یعمال 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  لتقم  رد  هموظنم 

هراوتسرهف 1790/3

راربالا بقانم 

هدنز 1314 ق)  ) یلع دمحا  دیس  میکح  بامیس ،
. یفوص دنچو  نینسح  همطاف ، هراپ  راهچ  شیاتس  رد  اه  هدیصق 

هراوتسرهف 1792/3

راهطالا تیبلا  لها  یبّنلا و  حدم  یف  رارب  الا  بقانم 

هلان هب  صلختم  ناخ  یلع  دمحم  ریم  يوسوم ،
مالسلا هیلع  تیب  لهاو  هلاو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  شیاتس  رد  تسا  ییاه  هدیصق 

هراوتسرهف 1792/3

يردیح بقانم 

( نسح نب  نیسح   ) يدنه غراف 
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. یناکروگ بیز  گنروا  راگزور  زا 
شخب 2 ص 1132 همانشناد ج 4 

يوضترم بقانم 

مقر نیکشُم  هب  روهشم  یفصو  حلاص  دمحم  ریم  يذمرت ، یفشک 
هب مالـسلا و  هیلع  تیب  لها  نارادتـسود  زا  هک  تسادـیپ  بقانم  نتم  زا  تسوا . زا  زین  يوفطـصم » زاجعا   » هموظنم هک  رعاـشو  سیونـشوخ 

: دیوگ یم  شدوخ  اّما  تسا  یعیش  دوخ ، نافلاخم  رادنپ 
دراد مهتم  منصفر  هب  نادان  یضترم  قشع  ز  هللا ***  لوسر  عرش  وریپ  كاپ و  یّنس  منم 

لیاضف یف  يّرد  بکاوک   » مان هب  روهال  رد  هک  تسا  تلاسر  نادـناخ  مالـسلا و  هیلع  ریما  ترـضح  بقانم  رد  باـب و  رد 12  هموظنم  نیا 
. تسا هدش  پاچ  یسمش  لاس 1345  رد  یلع »

: زاغآ
... قوش همان  تمان  هب  مزاغآ  هک  قوذ ***  أشن  نک  اطع  ادنوادخ 

هراوتسرهف 1795/3 و 1796/3
يوفطصم زاجعا  ◄ 

يوضترم بقانم 

یلع مالغ  يدابآ ، گنروا  دشرا 
رد وا  ياه  هدیـصق  هعومجم  بقانم  دـنا . هدرب  مان  هدنیارـس  زا  لیـصفت  هب  اه  هرکذـت  رد  مکی . هاج  فصآ  راـگزور  یماـن  ناگدنیارـس  زا 

. تسا مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  شیاتس 
هراوتسرهف 1796/3

مظن بقانم 

هدروآ مظن  هب  نآ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  هعیـش  ناـماماو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  لـیاضفو  اـهیگژیو  هک  يونثم  بلاـق  رد  تسا  يا  هموظنم 
کلملاراتخم شریزو  مجنپ و  هاج  فصآ  هلودلا  لضفا  نمض ، رد  تسا .
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. تسا هدوتس  مه  ار 
. تسا هدیسر  نایاپ  هب  لاس 1283  رد  يونثم  نیا 

: زاغآ
ناونع دوب  ار  كاپ  همان  نادیواج ***  هب  ادخ ، یتسه  مان 

هراوتسرهف 1796/3

بقانملا قیاقح  زا  بختنم 

لضفلاوبا یلع  نیدلا  لالج  اقنع ، بیدا 
يرمق نارهت 1332  يروارگ  یگنس و  پاچ 

بقانملا قیاقح  ◄ 

هیادهلا جهنم 

ناخ یلقاضر  یناتسربط ، تیاده 
ار یفقث  راتخم  ندـش  هتـشک  ات  دزادرپ و  یم  البرک  ياهدادـیور  هب  مالـسا  ردـص  هب  هراـشا  زا  سپ  هک  تسا  ینید  یـسامح  ياـهیونثم  زا 

: تسا هدمآ  نآ  نمض  رد  دیارس  یم  تیب  5000 رد
دش تیادهلا  جهنم  یمه  مان  هب  نآ  زا  دش ***  تیانع  نخس  نیا  زا  متیاده  هر 

: زاغآ
تسا يدرم  ره  تاجن  شدای  هب  هک  نآ  دای  هب  تسا ***  يدرد  ره  يافش  شمان  هب  هک  نآ  مان  هب 

1800/3 هراوتسرهف

یهانپ تلاسر  ترضح  دولوم 

( يرون هب  صلختم   ) دمحم نیدلارون  جاح  ینورزاک ،
رد تسا و  تیب  دودـح 30000 هک  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  تاوزغ  هریـس و  رد  همان » دولوم   » هلمج زا  هدـنام  زاب  يداـیز  ياـهباتک  وا  زا 

. تسا هدیسر  نایاپ  هب  يرمق  لاس 887  نابعش 
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رد هلاو و  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  تشذگرس  رد  يونثم  نیا  تسا . هدیناسر  نایاپ  هب  بوقعی  ناطلس  مان  هب  رد 885  هک  لوسر ) دولوم   ) رگید
. تسا شخب  راهچ 

هراوتسرهف 1801/3

لوسر دولوم 

( يرون  ) دمحم نیدلارون  جاح  ینورزاک 
یهانپ تلاسر  ترضح  دولوم  ◄ 

فیرش دولوم 

نسح دمحم  يولوم 
. تسا هدش  پاچ  راب  راهچ  زا  شیب  روه  ناریا و ال  رد  مظن . هب  ربمایپ  شیاز 

5061/4 راشم هراوتسرهف 1801/3 ،

هماندولوم

دمحا نویامه ،) یشنم   ) هوژپ
( يرمق هدورس 1230   ) يدهم شیاز  رد  هموظنم 

هراوتسرهف 1802/3

هماندولوم

يرون هب  صلختم  دمحم  نیدلارون  جاح  ینورزاک ،
لوسر دولوم  یهانپ  تلاسر  ترضح  دولوم  ◄ 

هراوتسرهف 1801/3

هماندولوم

یناف هب  صلختم  دومحم  دنزرف  دمحم  رادهد ،
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. تساطخ هک  هدش  دای  دمحا  هدنیارس  مان  هلاو . هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  شیاز  رد  یسامح  تسا  يا  هموظنم 
هراوتسرهف 1803/3

همان یبن 

روصنم یجاح 
: زاغآ

... نابرهم هدنشخب  رادناهج  ناهج ***  ود  ره  دنوادخ  مان  هب 
هراوتسرهف 1807/3 كرتشم 3269 ، ف-

همان یبن 

ناخ دمحا  یفوص ،
. ییوهنلک لالج  دیس  مظن  مکی  دّلجم  دّلجم . هس  رد  ناربمایپ  موظنم  خیرات 

هراوتسرهف 1806/3

همان یبن 

باهولادبع يولهد ، باهو 
یباّهو ای  باهو  هب  صلختم 

لدتعم زجب  شفیطل  ياوه  لد ***  هتسخ  یباّهو  هب  دشابن 
: نکر راهچ  رد 

هکم راگزور  ربمایپ 2- یگدنز  -1
. تسا تیب  ياراد 1545  تاداشرا  اه و  هبطخ  هنیدم 4- راگزور  -3

(: 1) زاغآ
... تسهللا مسب  همان  رد  دیلک  تسا ***  هللا  مسب  هماخ  رس  يامه 
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(: 2  ) زاغآ
رهگ جرد  تشگ  ادخ  فطل  ز  رومان ***  همان  نیا  هللا  یلاعت 

... انس شناد  عمش  هتفای  وزک  انث ***  ساپس و  نارازه  ار  ادخ 
دحاولادبع 3269 مان  هب  كرتشم  هراوتسرهف 1807/3،ف 

نیملسملا تاجن 

یّبنلادبع یماج ،
: تسا هدورس  يداقتعا  یهقف و  لئاسم  رد  لاس 1104  هب  بیز  گنروا  ریگملاع  راگزور  هب 

راب ود  يورب  هز  دناوخ  نوچ  درخ  شخیرات  تفگ 
.... نادب نیدلا  لالج  یماج  یّبنلادبع  شمقار 

كرتشم 3669 ف 

ناد سگرن 

نامز ماما  ردام  نوتاخ  سجرن  تشذگرـس  رد  ریثأت . نسحم  ازریم  نیـسح و  ناطلـس  ماـن  هب  هدورس 1115 )  ) لیعامـسا الم  يدزی ، یحیبذ 
. تسا هدش  یگنس  پاچ  زیربت  رد  يرمق  لاس 1315  جع ) )

: زاغآ
تیاده ار  ام  نادناخ  بسح  هب  تیادب ***  زا  دومرف  هک  نآ  مان  هب 

.... یهام هب  ات  هم  زا  داد  یهاوگ  یه ***  امک  شتاذ  تینادحو  هب 
هراوتسرهف 1810/3

همان بسن 

رل ياقآ  یجاح  یهوقربا ،
: تسا هدروآ  نآ  رد  ار  دوخ  تشذگرس  هک  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  شیاتس  رد  تسا  يا  هدیصق 
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نارود هب  مداهن  شمان  همان  بسن  ملصا ***  رکذ  هدش  هدیصق  نیا  رد  وچ 
نارونخس 145 اه 3272 ف  هخسن  ف 

هراوتسرهف 1813/3

همان بسن 

( ماسح نبا   ) دمحم نب  دمحم  یفسوخ ،
رکذ دنوادخ و  دیحوت  نینچمه  رگید ، ناربمایپ  هلاو و  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  شیاتـس  رد  هدورس 849  يونثم  بلاق  رد  ینید  هسامح 

هلاو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  دالوا 
: زاغآ

... یسوم نوچ  یب  ترضح  مان  هب  یلوا ***  هتسیاش  دوب  ناک  ییانث 
: ماجنا

دوزفیب دصتشه  رب  لاس  هن  لهچ و  دودعم ***  خیرات  نیا  رد  ترجه  زا  وچ 
لابند هب  يریپ  رذگ  رب  یناوج  لاس ***  هس  تصش و  هتشذگ  نم  رمع  ز 

كرتشم 3271 ف-

همان بسن 

( دیاش ) عساولادبع یجاح  یسدقا ،
: تسا هدمآ  نآ  شیارس  لاس  رد  هاش  یلعحتف  مان  هب  یخیرات  ینید و  هسامح 

منک ور  کی  لخن  نیدب  یبوط  هب  منک ***  ونیم  کشر  ار  همان  بسن 
تفر هاجنپ  لاس و  دص  ود  رازه و  تفر ***  هاوخلد  شقن  نیا  وچ  ترجه  ز 

: زاغآ
ياج تسین  ار  هشیدنا  رترب  نیزک  يادخ ***  کی  نیرفآ  ناهج  مان  هب 

نارونخس 51 كرتشم 2-3271 ف  ف 
1812/3 هراوتسرهف
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رشع يداح  باب  مظن 

هرود ناشابلزق  زا  ناغفا  رعاش  مجرتم و  رـسفم ، هیقف ، هاشنامرک 1331 ش  1254 ش - لباک )  ) دمحم رون  دنزرف  یلق  ردـیح  یلباک ، رادرس 
، یـسراف ياهنابز  هب  رادرـس  تشاد . تماقا  هاـشنامرک  رد  تاـفو  ماـگنه  اـت  دـیچوک و  ناریا  هب  يرمق  لاـس 1310  رد  شردـپ  هک  يوفص 

رشع يداح  باب  مظن  اهنآ  هلمج  زا  تسا . هدنام  ياج  هب  وا  زا  يرایسب  راثآ  تشاد و  لماک  ییانشآ  يدنه  ودرا و  يربع ، یسیلگنا  یبرع ،
. تسا

یسراف 512/3 بدا  همانشناد 

بولقلا طاشن 

يزاریش نیکمت 
. تسا هدش  هدورس  دنه  رد  لاس  شش  فرظ  هک  تسا  يا  همانراتخم 

. دشاب هحایسلا  ناتسب  هدنراگن  یناوریش  نیکمت  دیاب  هدنیارس 
هراوتسرهف 1815/3

ءاسک ثیدح  مظن 

یجاح يرتشوش ، زیاف 
. اسک ثیدح  مظن  رد  يونثم  بلاق  رد  يا  هموظنم 

: زاغآ
اسک ثیدح  نیا  تبث  امن  هنیس  حول  هب  افصو ***  قدص  یبلاط ز  رگا  حور  ياذغ 

هراوتسرهف 1815/3

ءاسک ثیدح  مظن 

( يرون میکح   ) یلقاضر یناردنزام ، قرشم 
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. تسا هدش  پاچ  راب  دنچ  تسا و  يرمق  يرجه  لاس 1204  هدورس  تیب ، رد 1198  يا  هموظنم 
هراوتسرهف 1815/3

ءادهشلا ۀضور  مظن 

نیسح يدزی ، ییادن 
هوبنلا فیس  هموظنم  هدنیارس 

هّوبنلا فیس  ◄ 

لیامشلا مظن 

نیسح دمحم  يوره ،
. مظن هب  يذمرت  یّبنلا  لیامش  همجرت 

: دیوگ یم  نآ  نمض  رد 
« مامتا هتفای   » شخیرات لاس  مان ***  ار  نیا  لیامشلا  مظن  تشگ 

موسوم نیا  لیامشلا  مظن  هب  دش  موظنم ***  دش  مظن  کلس  رد  هک  نوچ 
هراوتسرهف 1816/3

ءادهّشلا مظن 

یفرشا دیعس  دمحم  دنزرف  یطوط ،) هب  صّلختم   ) سابعالم یناردنزام ،
. تسا هدیسر  ماجنا  هب  ق  لاس 1332 ه .  رد  هدش و  هتفگ  بوانت  هب  هک  تسا  ییاه  هیثرم 

نارونخس 43 دیعس ف - دمحم  یناردنزام  یفرشا  كرتشم 3279 ، ف-
هراوتسرهف 1816/3

یهلا همغن 

يدهم يا ، هشمق  یهلا 
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زاغآ نینچ  موظنم  همجرت  يا . هشمق  زا  همجرت  موظنم و  حرش  . تسا مالسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  ترـضح  هرابرد  مامه ، هّیـشیاتس  هبطخ 
: دوش یم 

ییوگتسار ّتبحم  نییآ  رد  ییوخ ***  هناورپ  یقشاع  مدینش 
ار  نیرفآ  قشع  نآ  تبحص  فیرح  ار ***  نید  ناطلس  نآ  تولخ  قیفر 

قشع هللارس  هنیجنگ  یلع  قشع ***  هش  شیپ  هتخابلد  یکی 
كاچ دص  قشع  غاد  لگ ز  نوچ  یلد  كاپ ***  لد  اب  هش  نآ  دزن  دمایب 

تاراـشا یخرب  حرـش  هب  رخآ  هحفـص  ود  دراد و  دوـجو  يرگید  موـظنم  ياـه  هعطق  اـهتیاکح و  اـه ، هعطق  موـظنم  حرـش  نـیا ، رب  هوـالع 
. تسا هدش  پاچ  یسمش  لاس 1319  رد  یهلا  همغن  تسا . هتفای  صاصتخا 

راونالارون

( هاشیلعحتف اب  نامزمه   ) یلع دمحم  اقآ  ییادقع ، يدزی  ییاطخ 
: تسا هدورس  البرک  ياهدادیور  رد  ار  یکی  نیا  هتسناوتن و  اما  دزاسب ، رتفد  هدراهچ  رد  ار  راونالا  لیاضف  هتساوخ  یم  هدنیارس 

هراوتسرهف 1820/3

همانرون

گیبرفعج ازریم  هاج ، فصآ 
هلاو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  شنیرفآ  هموظنم 

هراوتسرهف 1822/3

همانرون

یّحلادبع دّمحم  ریپ  يراصنا ، يوناریک 
هراوتسرهف 1822/3
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( یلامث هزمحوبا  ياعد  موظنم  حرش  : ) یّلجت زاین 
(1328 ش -  1260 ه .   ) یلع بجر  يراوزبس ، یّلجت 

ياج رب  يرایسب  موظنم  راثآ  وا  زا  دید . اهیتخس  هار  نیا  رد  تسویپ و  ناهاوخ  هطورـشم  فص  هب  یناوج  رد  هک  يراوزبس  نسحالم  دنزرف 
: تسا هدیسر  پاچ  هب  هام 1321  ریت  رد  هک  یلامث  هزمحوبا  ياعد  موظنم  حرش  هلمج  زا  تسا ؛ هدنام 

كاخ هدنرآ  دیدپ  دوخ  عنص  ز  كاپ ***  هدنشخب  دزیا  مان  هب 
فقس نوتس  یب  نیا  هدنرادهگن  فقس ***  نوکس  یب  نیا  هدنرآ  رود  هب 

هناگی نابوخ  يارآ  لامج  هنامز ***  ناتسب  يارآ  نمچ 
: ماجنا

دوب هن  هاجنپ و  دصیس و  رازه و  دوسآ ***  راک  نیز  ات  هماخ  ترجه  ز 
مد ورف  متسب  نایب ، شکلد  نیا  زا  مّرحم ***  هام  زا  موس  تسیب و  هب 

262 ناریا ، رصاعم  تایبدا  نسح ، دیس  نیما ،

موظنم تابجاو 

، ینوت یمیلس 
. دشاب تاجنلا  زرح  نامه  زا  یشخب  دیاشو  زامن  تابجاو  تیب ، رد 56 

: زاغآ
امسو ضرا  قلاخ  عیمس و  یّح و  لداع و  امن ***  تردق  رداق  مان  هب  مدرک  ادتبا 

نارونخس 276 كرتشم 3290 ف- ف-

تداهش هعقاو 

هتخانشان
ص:152
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یناوخ هضور  -2◄ 
هراوتسرهف 1661/3

البرک هعقاو 

يدابآ ناهج  هاش  نیّدلا  سمش  ریم  يولهد ، ریقف 
البرک هعقاو  رد  یسامح  يونثم 

هحفص 1995 موس  شخب  همانشناد ج4 

البرک هعقاو 

هدورس 1287 ق)  ) نیسح دمحم  ولود ، راجاق  یعاعش 
. تسا هدورس  همانراتخم  زا  شیپ 

هراوتسرهف 1824/3
راجاق یعاعش  همانراتخم  ◄ 

هلاو هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  ترضح  فصو 

یلع دمحم  یناهفصا ، یجیهال  نیزح 
تسا يونثم 

1828/3 هراوتسرهف

همان تافو 

هتخانشان
هلاو هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  تافو  نایب  رد  هموظنم 

هراوتسرهف 1829/3

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  هب  هّیوبن  يایاصو 

( کلملا مظان  ) ریگناهج ازریم  ییایض ، هب  صلختم  يدنرم ، ینیسح 
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مالسلا هیلع  ریما  ترضح  هب  هیّوبن  يایاصو  موظنم  همجرت 
. همان تسایس  همان ◄  ّتیصو  همان ◄  تقیقح  زین ◄ 

رصاعم ج 2376/4 یمان  نارونخس  نیعم - گنهرف 

همان تیصو 

( کلملا مظان   ) یئایض هب  صلختم  ریگناهج  ازریم  يدنرم ، ینیسح 
مالسلا هیلع  ریما  ترضح  موظنم  همان  تیصو 

. هیّوبن يایاصو  همان ◄  تسایس  همان ◄  تقیقح  زین  ◄ 
اه 3302 هخسن  ف 

نیعم گنهرف  رصاعم ج 2376/4- یمان  نارونخس 

البرک هعقو 

( مهدزیس هدس   ) نیسح دمحم  ولود ، راجاق  یعاعش 
: دیوگ هموظنم  خیرات  رد  تسا . هدورس  بجر 1287  رد  همانراتخم  زا  شیپ 
... تفرب ترجه  زور  زا  دنتفگ  هک  تفه ***  داتشه و  دوب و  دص  ود  رازه و 

: زاغآ
تسد تسین  وا  تسد  زا  رتالاب  هک  تسپ ***  الاب و  دنوادخ  مان  هب 

: ماجنا
راهچ یس و  هدش  یعاعش  لاس  ز  رادمان ***  همان  نیا  متخ  دش  وچ 

نابز میاشگ  همانراتخم  هب  ناتساد ***  نیا  نم  مناسر  رخآ  وچ 
هراوتسرهف 1824/3 كرتشم 3303  ف . 

البرک هعقاو  ◄ 

همان تیالو 

مشاه دمحم  اقآ  یبهذ ، شیورد 
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. تسا هدش  پاچ  راب  دنچ  هک  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تیالو  تابثا  رد 
: زاغآ

یلفاغ يو  زا  يراد و  نابز  رب  یلع ***  مان  بش  زور و  ردارب  يا 
يا هیجان  هقرخ  نآ  زا  هکلب  يا ***  هعیش  مه  وت  هک  يداش  دوخ  شیپ 

راشم 3374 اه 3304 ف  هخسن  ف 
سدق 606 ناتسآ  ف 

همان تیالو 

همان غراف  ◄ 
. دناد یم  همان  غراف  هدنیارس  ینالیگ  غراف  زا  ار  هموظنم  نیا  هوژپ  شناد  ناورداش 

كرتشم 3303 ف 

دنب تفه 

( ارعشلا سمش   ) یناشاک مشتحم 
راشم 3404 ف .  یپاچ ، ياه  هخسن  يارب 

نارونخس 515 ف 

دنب تفه 

( متشه هدس   ) نسح یناشاک ،
. تسا هدش  پاچ  ونهکل  رد  ناوید  رد  پاچ  زا  شیپ  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  شیاتس  رد 

نارونخس 161 اه 3317 ف  هخسن  ف 

يردیح ناوخ  تفه 

مهدزیس هدس  لوا  همین  رد  ینایع ،
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. تسا هدمآ  ینیئان  رمس  هرکذت  رد  يو  دای  هک 
كرتشم 3223. ف 

همان نویامه 

( نوتفم  ) گیب قازرلادبع  یلبند ،
. تسا هدورس  ار  همانراتخم  نیا  زا  شیپ 

هراوتسرهف 1832/3
همانراتخم ◄ 

رثوک همشچرس  هب  ات  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  هارمه 

ش) دلوت 1318 ه .  ( ) ایوپ  ) هب صّلختم  یقت  دمحم  کلاس ،
نیرتشیب هک  بارحم  ات  هبعک  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  ترـضح  یگدنز  ریدغ و  هتـسجخ  نشج  تشادگرزب  رد  تسا  يا  هموظنم 

. دریگ یم  رب  رد  ار  رثوک  همشچرس  هب  ات  باتک  شخب 
: زاغآ

ام مییوگ  وا  فطل  ساپس  ات  ام ***  مییوج  ادخ  زا  قیفوت  زاب 
رازه زا  ار  کی  میناد  یمن  ام  رامش ***  یب  تسا و  دح  یب  شفطل  هچرگ 

: ماجنا
اجر فوخو و  نم  ياپ  نیا  زا  دعب  اعد ***  يور  نم و  تسد  سپس  نیز 
... مادم دیوپ ، وا  هار  ایوپ )  ) ياپ مادم ***  هدیوج  وا  فطل  کلاس  تسد 

بل هدوشگب  وا  تاذ  ساپس  رد  بشو ***  زور  مشاب  دیما  نیدب  مه 
دابم شوخ  ام  رطاخ  شدای ، هب  زج  دابم *** ! شماخ  ام ، يایوگ  بل  نیا 

ریوک 656 نیگن  اضر ، دمحم  اینهب ، کلاس : یگدنز  هرابرد 
مالسلا هیلع  همطاف  رثوک  همشچرس  هب  ات  زین ◄ 
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مالسلا هیلع  نیسح  ترضح  هلاس  دصیس  رازه و  راگدای 

نسحم ازریم  يزاریش ،
. نادیهش رالاس  يراوگوس  رد  ینید  یسامح  يا  هموظنم 

. تسا هدش  پاچ  نارهت  رد  هموظنم  نیا 
هراوتسرهف 1833/3

دنب هدزای 

( ارعشلا سمش   ) یناشاک مشتحم  زا 
مشتحم دنب  هدزاود  ◄ 

كرتشم 3330 ف-

همان بوسعی 

1230 ق)  ) هدنز نسح  دمحم  یناجیردهق ، ریقف 
مالسلا هیلع  یلع  ترضح  هرابرد  موظنم  ینید  هسامح 

هراوتسرهف 1833/3

همان بوسعی 

دّمحم ازریم  ظیفح ،
. تسا هدروآ  درگ  هدنیارس  گرم  زا  سپ  میحر  مان  هب  یصخش 

: زاغآ
نیرفآ شوگ  مشچ و  درخ ، ناور و  نیرفآ ***  شوه  دنوادخ  مان  هب 

هراوتسرهف 1833/3

همان بوسعی 

هتخانشان
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مالسلا هیلع  یلع  ترضح  لاوحا  زا  ینید  هسامح 
هراوتسرهف 1833/3

همان بوسعی 

افقاو
دشاب باتک  نامه  هلابند  ایوگ  امن و  یتیگ  ماج  هدنیارس 

: تسا هدمآ  نآ  هیمست  هجو  رد 
تسا هدش  همان » بوسعی   » هب اّمسم 

هراوتسرهف 1833/3
امن یتیگ  ماج  ◄ 

اخیلز فسوی و 

ش 1318) 1247 ه .   ) لبلب هب  صّلختم  نسح ، دیس  ریم  يراوزبس ، هعیرشلا  نیما 
. تسا هیراجاق  دهع  رخاوا  رد  هشیدنا  گنهرف و  ناشخرد  ياه  هرهچ  زا  هطورشم و  ردص  نابیدا  نارعاش و  زا 

: تسا هدش  هدورس  یسودرف  مساقلاوبا  میکح  هب  بوسنم  ياخیلز  فسوی و  ياضتقا  هب  دراد و  ینید  هغبص  وا  ياخیلز  فسوی و  يونثم 
: زاغآ

مالک نیا  زا  تناج  دوش  نشور  هک  مالغ ***  يا  ناوخب  ار  ار ، مال ، فلا ،
ناتساب تمکح  تدیوگ  یم  هک  ناتساد ***  نیا  تسابیز  زغن و  یکی 

رثا فسوی  لاوحا  یبای ز  هک  ربخ ***  نیا  ونش  نآرق  تایآ  ز 
: ماجنا

ار زغم  رپ  زغن  هصق  نیا  مه  ار ***  زغن  هصق  نیا  نم  مدورس 
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نینچ اتفگ  همانهش  مظن  زا  سپ  نیدکاپ ***  یسودرف  هک  ناس  نادب 
.... ار تایاکح  ینیبب  ات  ناوخب  ار ***  تایآ  کلت  ار  مال  فلا .

یهت دوخ  رطاخ  سوه  زا  درک  هک  یهشنهاش ***  ّرف  نیا  تفای  نادب 
ییوت فسوی  هشیپ ، نکب  اوقت  وت  ییوکین ***  نیدب  وا  دیسر  اوقت  ز 

ناظقی نب  ّیح  ◄ 
دعب هب   314 ناریا ، رصاعم  تایبدا  نسح ، دیس  نیما ،
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[ عبانم ]

پاچ یسودرف ، هاگـشناد  تاراشتنا  ناتـسهقو ، تانیاق  لاجر  مجارت  خیرات و  رد  ناتـسراهب  ، 1371 نیسح ، دمحم  خیـش  يدنجریب ، یتیآ 
دهشم مود ،

دهشم دیرف ، هشیدنا  ییالوت ، یتمارک  دیعس  یتیآ ، لیعامسا  رتکد  روپ ، ناضمر  رتکد  ششوک  هب  دلج ،) 3  ) اروشاع هسامح  ،1388-
نارهت نارهت ، هاگشناد  هناخپاچ  ناطلغ ، ّرد  ناوید  ،1346-

يدمحا دیمح  رتکد  یسراپ ، رعش  رد  عیشت  نوماریپ  يا  هچابید  اب  اه ، هدورـس  زا  يا  هدیزگ  هعیـش ، رعـش  ناغمرا  ، 1386 دومحم ، يدمحا 
نارهت نازیم ، رشن  نارهت ، هاگشناد ، داتسا 

نارهت یسانشناریا ، فراعملا  ةریاد  تاراشتنا  ناریا ، رصاعم  تایبدا  ، 1384 نسح ، دیس  نیما ،
نارهت یمالسا . داشرا  گنهرف و  ترازو  تاراشتنا  تادّلجم ، رگید  مراهچ و  دلج  هراق ) هبش   ) یسراف بدا  همانشناد  نسح 1380 ، هشونا ،

، تمالس مایپ  تاراشتنا  راهطا ،) همئا  تاملک  یثارم و  حیادم ،  ) تبحم مزب  ، 1382 یلع ، اقب ،)  ) هدازرقاب
دهشم

نارهت  نامجرتم ، نافلوم و  تکرش  تاراشتنا  رصاعم ، یمان  نارونخس  ، 1363 ربکا ، یلع  یعقرب ،
. لوبناتسا دلج  2 نیفراعملا ، ۀّیده  يدالیم ، ات 1955  1951 اشاپ ، لیعامسا  يدادغب 

نارهت نارهت ، هاگشناد  تاراشتنا  ریوک ، نیگن  دنجریب   1381 اضر ، دمحم  اینهب ،
بقللا وا  هینکلاب  نیفورعملا  مجارت  یف  بدالا  ۀناحیر  1324 ش ، یلع ، دمحم  سردم ، ینابایخ  يزیربت 

نارهت دلج   6
ص:161
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. فجن هعیّشلا ، فیناصت  یلا  هعیرّذلا  دعب ، هب  يرمق   1355 گرزباقآ ، خیش  ینارهت ،
. نارهت یهاگشناد ، رشن  زکرم  يدارم ، هللا  دیمح  ششوک  هب  یسراپ ، همان  نایزات  ، 1382 ماسح ،) نبا   ) دمحم نبدمحم  یفسوخ ،
دهشم فاقوا - لک  هرادا  تاراشتنا  یفسوخ ، کلاس  یقتدمحم  يدنجریب ، يدمحا  دمحا  مامتها  هب  ماسح ، نب  دمحم  ناوید   1366-

زیربت ناجیابرذآ ، باتک  پاچ  یماهس  تکرش  نارونخس ، گنهرف  ، 1340 ع ، روپ ، مایخ 
تسخن هرامش  ناسارخ ، گنهرف  همانلصف  موظنم ، همان  تبقنم  دنچ  هب  لیلحت  هراشا  لّصحم 1380 ، دشار  اضردمحم ، روداد ،

نارهت بوتکم ، ثاریم  تاراشتنا  یسکع ،) پاچ   ) همان یلع   1388 عیبر ،
نارهت راگزور ، رشن  یبونج ،) ناسارخ   ) ناتسهق نارعاش  ، 1388 نیسح ، ییوگنز ،

دهشم هوسا ، تاراشتنا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اب  هارمه  رثوک  همشچرس  هب  ات   1385 ایوپ ،) ، ) یقتدمحم کلاس ،
زیربت یلم  هناخباتک  فلتخم ، تادّلجم  زیربت ، یلم  هناخباتک  تسرهف  ، 1350 دودو ، ریم  یسنوی ، دیس 

نارهت ریبک - ریما  تاراشتنا  ناریا ، رد  ییارس  هسامح  ، 1352 هللا ، حیبذ  افص ،
. نارهت ریبکریما ، تاراشتنا  راثآلا ، ةدبز  ، 1372 نامرذآ ،) نیدلادامع   ) یلعدمحم يربط ،

داشرهوگ عماج  هناخباتک  یطخ  ياه  هخسن  تسرهف  ، 1363 دومحم ، لضاف ،
دهشم ناسارخ - هیحان 2  فاقوا  هرادا  فلتخم ، تالجم 

، دعب هب   1337 اباب ، ناخ  راشم ، دهـشم  رخافم ، لاجر و  هورگ  شـشوک  هب  لـمع ، صـالخا  زومآ  یلع  زا  ، 1379 یـسانش ، ناسارخ  زکرم 
نارهت باتک ، رشن  همجرت و  هاگنب  تاراشتنا  فلتخم ،) تادّلجم  ، ) یسراف یپاچ  ياهباتک  تسرهف 

. نارهت فلتخم . تادّلجم  یبرع  یسراف و  یپاچ  ياهباتک  نیفلؤم  ، 1337 -،
. نارهت مراهچ ، پاچ  ریبکریما ، تاراشتنا  یسراف ، گنهرف  ، 1365 دمحم ، نیعم ،

ناتسگنهرف همان  هرامش 27  همیمض  یـسراف ، بدا  نابز و  ناتـسگنهرف  هناخباتک  یطخ  ياه  هخـسن  تسرهف  ، 1385 اضردمحم ، يریصن ،
. نارهت نابز ، ناتسگنهرف  رشان 

يارب تراشب  نیسح  هنیجنگ  یتفت ، ییاضر  هیضر  ششوک  هب  ناوید ، ، 1387 ادیعس ، يدزی ، يدنبشقن 
ص:162
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. نارهت ایرث ، تاراشتنا  دزی ، خیرات  گنهرف و  رد  شهوژپ 
هاگشناد تاراشتنا  دلج ،) 2  ) یمظاک شویراد  رتکد  حیحصت  هب  یباون ، رایهام  رتکد  همدقم  اب  ناوید ، ، 1383 دمحا ، ازریم  يزاریش ، راقو ،

. نامرک یمالسا ، دازآ 
نارهت باتک ، رشن  همجرت و  هاگنب  قفش ، هدازاضر  رتکد  همجرت  یسراف ، تایبدا  خیرات  نامره 1356 ، هسه ،

: ياه همان  تسرهف  فلتخم  تادّلجم  و 
يوضر سدق  ناتسآ 

( يا هقطنم  یگنهرف  هسسؤم   ) كرتشم تسرهف 
. يوزنم ششوک  هب  هراوتسرهف 

فلتخم تادّلجم  یسراف  بدا  همانشناد 
. مالسا ناهج  همانشناد 

ص:163
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زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
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هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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